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Füzesgyarmat Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és az azt Megalapozó 

Vizsgálat elfogadása 

 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

Véleményezi:  A Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2016-ban megkezdte a város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) és az azt Megalapozó Vizsgálatának 

készítését. Az ITS a települési problémákat komplexen kezelő, azokra együttesen reagáló 

dokumentumként lehetővé teszi Füzesgyarmat számára az átgondolt, tervszerű fejlődést.  

 

Önkormányzatunk a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 30. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján 2016-ban adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai 

Hivatalnak a település szegregációszűrése céljából, továbbá a településrészek kijelölése, a 

településrészek helyzetelemzéséhez szükséges mutatókat is megkérte. 2017 márciusában a 

Rendelet 30. § a) pontja alapján megküldtük az előzetes tájékoztatókat az érintetteknek. A 

Rendelet 21. Partnerségi egyeztetés pontjában foglaltakat is teljesítette Önkormányzatunk 

(előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató). A Rendelet 30. § (7) bekezdése alapján az ITS 

és a Megalapozó Vizsgálat tervezetét az illetése szerveknek, önkormányzatoknak megküldtük 

véleményezésre. 

 

A társadalmasítás során beérkezett módosítási javaslatok, vélemények feldolgozása 

megtörtént, ezt a polgármester a jóváhagyást megelőzően ismerteti a Képviselő-testülettel. A 

beérkezett véleményeket és az azokra adott tervezői válaszokat a mellékelt táblázat 

tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben megküldöttek alapján, a beérkezett 

véleményekre tekintettel döntsön arról, hogy Füzesgyarmat Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiáját és az azt Megalapozó Vizsgálatot elfogadja, történjen meg az 

elfogadást követően a Rendelet 30. § (12) alapján az ITS önkormányzat honlapján történő 

közzététele, továbbá az elfogadásáról és a honlapon való közzétételről a polgármester 5 napon 

belül értesítést küldjön az egyeztetésben részt vett települési és területi önkormányzatoknak, 
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az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és (a kéréseknek 

megfelelőn) az egyéb államigazgatási szerveknek. 

 

Füzesgyarmat, 2018. január 16. 

 

 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (I. 25.) határozata 

a Füzesgyarmat Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és az azt Megalapozó 

Vizsgálat elfogadása elnevezésű pályázat benyújtásáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiát (továbbiakban: ITS) és az azt Megalapozó Vizsgálat 

partnerségi egyeztetés, a munkaközi tájékoztatás során beérkezett véleményeket és az azokra 

adott tervezői válaszokat, és erre tekintettel az ITS-t és a Megalapozó Vizsgálatot elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ITS és Megalapozó Vizsgálatot 

az önkormányzat honlapján tegye közzé, illetve az elfogadásról és honlapon való 

közzétételről 5 napon belül értesítést küldjön az egyeztetésben részt vett települési és területi 

önkormányzatoknak, az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és (a 

kéréseknek megfelelően) az egyéb államigazgatási szerveknek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 


