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2. melléklet: IV. kerület
A településfejlesztési dokumentumok javítása a BM Összefoglaló értékelése nyomán
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Budapest IV. kerület
A településfejlesztési dokumentumok javítása a BM Összefoglaló értékelése nyomán,
a javítások pontos helyének megadásával
Megjegyzés: Az Összefoglaló értékelés C. pontja alapján, nincs olyan észrevétel, mely feltétlenül javítást igényelne.
Az alábbi táblázat az értékelés D. pontja alapján, a dokumentumok minőségének javítására irányuló, egyéb javaslatok kezelését összesíti, megadva a
javítások pontos helyét az érintetett dokumentumokban:

BM értékelő javaslat

Oldal
szám

Elfogadás:
igen/
nem/
részben

Tervezői válasz

Javítások
pontos helye a
dokumentumokban

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
1) Az ITS megvalósításához szükséges operatív menedzsment
szervezet elemei bemutatásra kerültek, de javasolt a szükséges
humánerőforrás elemzését is elvégezni (a korábbi évek
tapasztalatai alapján javaslatot tenni).

97

igen

A munkarész kiegészítésre került:
Az ITS készítésekor létrejött négy főből álló
önkormányzati menedzsment szervezet működését
javasoljuk a megvalósítás időszakára is fenntartani.

97. oldal 4.
bekezdés

Konkrét projektek esetében, ahol szükséges, 5-10
fős munkacsoportok fognak működni, minden
projekt rendelkezik egy felelős projektgazdával, aki
irányítja a munkát és az igényeknek megfelelő,
változó mennyiségű hivatali és külsős szakember fog
részt venni benne, a projekt igényei szerint.

97. oldal 5.
bekezdés

Középtávon javasoljuk egy ITS menedzsmentcsoport

2
KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Közép-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

Pest-Budapest Konzorcium
HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás

Levelezési cím: HBHE Kft. – 1054 Bp., Vértanúk tere 1.

2) Javasolt a partnerek monitoring és értékelési jellegű
tevékenységbe történő bevonásának módjára vonatkozóan pár
mondatot beilleszteni a szövegbe.

101

igen

felállítását, mely a meglévő hivatali kapacitások
leterheltségének elkerülésére, jelentős számú
projekt egy időben történő megvalósításakor jönne
létre, egy meglévő hivatali szervezeti egység
kibővítésével, vagy önkormányzati tulajdonú cég
fejlesztésével, vagy akár új létrehozásával, 5-10 fős
szakember gárdával.
A munkarész kiegészítésre került:
A monitoring és értékelési folyamatba a korábbi
folyamat folytatásaként a különböző partnerségi
szereplők
is
bevonásra
kerülnek.
Az
ujpest.hu/strategia honlapon közzé lesznek téve az
értékelések és a monitoring bizottság jelentései,
valamint a strategia@ujpest.hu email címen a
négyfős önkormányzati menedzsment csoport
továbbra is közvetlenül elérhető lesz a partnerek
számára. Az ITS eredményei, a hozzá kapcsolódó
események a későbbiekben is nyilvánosságot kapnak
az önkormányzat internetes felületein és az Újpest
Naplóban. Az ITS készítés alatt bevont partnerek
továbbra is informálva lesznek és a korábbi műhely
megbeszélések
mintájára
az
önkormányzat
rendszeres munkacsoportülések megszervezését
tervezi.

97. oldal 6.
bekezdés

101. oldal 4.
bekezdés

Szerkesztési, formai javaslatok, elírások
Javasolt az egyes munkarészek 314/2012. Korm. rendelet 1.
melléklete szerinti átnevezése.

igen

módosításra került:
1. HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ
MUNKARÉSZ

14. oldal
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A tartalomjegyzékben és a dokumentumban is az 1.3.2 pont után
1.3.6 következik.
A melléklet sorsát érdemes volna átgondolni:
o Az 1.1 alatti ábrák a stratégiában szerepelnek, így a
mellékletben fölöslegesek.
o A 2.3 pont alatti 10 táblázat, mely az eltérő jellemzőkkel
rendelkező városrészeket mutatja be összevonható egy táblázatba.
Ezzel a városrészek közötti összehasonlítás könnyebb lenne, és a 23 fekvő oldal beilleszthető lenne a stratégiába. A többi,
felsorolásos rész maradjon a mellékletben, esetleg a stratégiához
kapcsolva.

2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
2.1.
A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK
ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS

153. oldal

4. és
53.
oldal
Mellék
let 1.
oldal

igen

Javításra került.

4. és 53. oldal

igen

Az ábrák törlésre kerültek.

Melléklet 1.
oldal

Mellék
let 2332.
oldal

nem

A javaslatot nem tartjuk praktikusnak.

-
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