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A terÜletfejlesztésről és területrendezésról szóló 1996' évi XXl' tÖrvény 11' Ş-ában
foglaltak szerint a fóvárosi önkorm ányzaÍ az országos fejlesztésĺ és terÜletfejlesztési
koncepcióVal osszhangban _ a fővárosi kertjleti önkorm ányzaĺok tobbségének
egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a fővárosi terÜletfejlesztési
koncepciót, illetve - a fővárosi területfejĺesztési koncepció figyelembevételével - a
fővárosi területfejlesztési programot (a továbbiakban: FOTEP), a terii|etfejlesztés
stratégiai tervezéséért felelós miniszter állásfog lalásának beSzerzését követően'

A Fővárosi Kozgyűlés a kerÜleti onkormányzatok tobbségének egyetértéséVel 2014.
június 30_i Ülésén jóVáhagyta a Budapest Területfejlesztési Koncepciót (a

továbbiakban: BTFK), szakmai véleményezés céljából pedig a FOTEP 2014. januáţ

17 -én már megkiildésre került a kerÜletek számára. A beérkezett visszajelzések
alapján a dokumentum átdolgozásra került' azt a terÜletfejlesztés stratégiai
tervezésééń felelcĺs Varga Mihály miniszter úr is elfogadta, és a Fővárosi Kozgyűlés
á|tali jóváhagyásra alkalmasnak ĺtélte'

Tekĺntettel arra, hogy a BTFK-ra épülő FoTEP fog.1a mega|apozni a 2114-2o2o-as
időszak uniós forrásainak lehĺvását, ezért közos érdekünk a dokumentumok

hamarabb elfo as Mindezek biztosítása érdekében kérem szíves
kozreműkodését az Ön által irányított kerÜleti onkormányzat egyetértő
állásfogIalásának mielőbbi kiadásában'

Budapest, 2014. szeptember ,,,tc ,,

Tisztelettel

Tarlós lstván

főpolgármester

mellékletek:
1' FőVárosi TerÜl
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