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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

Tárgy:  Javaslat a Fővárosi Területfejlesztési Program kapcsán a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1)-e szerinti kerületi önkormányzati 
döntés meghozatalára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján 2014 januárjában elkészült a Fővárosi Területfejlesztési 
Program (FŐTEP) egyeztetési anyaga. A Program a Területfejlesztési Koncepció alapján 
kidolgozott olyan középtávú cselekvési terv, amely Budapest Főváros közigazgatási területén 
meghatározza a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakhoz tartozó források 
felhasználásának lehetséges kereteit. A Korm. rendelet eljárási szabályai szerint lefolytatott 
egyeztetéseket, véleményeket figyelembe véve 2014 szeptemberében összeállították azt a 
végleges anyagot mely elfogadásához a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 
is támogató állásfoglalást adott. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés a) aa) 
rendelkezése alapján a területfejlesztési program elfogadásához a kerületi önkormányzatok 
többségének egyetértése szükséges, ezért Tarlós István főpolgármester úr levélben kérte 
önkormányzatunk véleményét, jóváhagyását. (1 sz. melléklet) 

A Fővárosi Területfejlesztési Program dokumentumában szereplő stratégiai célok a következők: 
• Kezdeményező, együttműködő terület-, város- és térségfejlesztés; 
• Tudásalapú, versenyképes, innovatív és „zöld” gazdaság; 
• Partnerség – a jövő közös tervezése, összehangolt fejlesztések Budapesten és a 
várostérségben; 
• Nemzetközi szerepkör erősítése a térségi pozíció kihasználásával; 
• Hatékony városszerkezet kialakítása, kompakt város; 
• A környezeti erőforrások védelme és fenntartható használata, a természeti értékek 
megőrzése; 
• Budapest komplex szerepkörének megfelelő közlekedési rendszer megteremtése; 
• Befogadó, támogató, aktív társadalom; 
• Rugalmas és korszerű lakásstruktúra kialakítása.  

A korábban adott észrevételeinket megvizsgálták, megválaszolták, ezek indoklásokkal együtt az 
anyagban részletesen szerepelnek. 

A Fővárosi Területfejlesztési Program dokumentuma a mellékelt CD-n megtalálható. 

Főbb fejlesztési programjavaslataink külön dokumentumban: a Tematikus Fejlesztési Programok 
(TFP) anyagban kerültek véglegesítésre. A három a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott 
TFP tematikus fejlesztési témakör: a Duna menti területek összehangolt fejlesztése, az 
alulhasznosított és barnamezős területek kezelése és a szociális városrehabilitáció volt. Ezek jól 
illeszkednek Újpest adottságaihoz és fejlesztési lehetőségeihez. A három projekt, amelyek 
befogadásra kerültek a TFP-be a következőek:  

 Vízművek vízparti területének közterületi funkcióváltása, 
 Egykori Duna meder sport- és rekreációs hasznosítása,  
 Fővárosi Vízművek Nagyfelszíni Vízműtelep hasznosításának előkészítése. 

Összességében megállapítható, hogy a Fővárosi Területfejlesztési Program szakmailag 
megalapozott dokumentáció, tartalma a Program tervműfajának megfelelő mértékben 
illeszkedik Újpest közép- és hosszú távú céljaihoz. 
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Határozati javaslat:  
a Képviselő-testület    .../2014. (…..) Ök. határozata 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Fővárosi Területfejlesztési Program véleményezésére 
vonatkozó előterjesztést és egyetért a Programban megfogalmazott javaslatokkal.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a főpolgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. február 20. 
 
 
 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 

Az előterjesztés háttér-anyaga, Budapest 
Területfejlesztési Programja a Főépítészi Irodán 
papírpéldányban is tanulmányozható. 
Melléklet:  Főpolgármesteri levél,  

 CD (pdf kiterjesztésben a FŐTEP dokumentáció I. kötete) 
 
 
Az előterjesztést Szesztai György főépítész készítette. 


