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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Tájékoztatás az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2016. évi végrehajtá-

sáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2015-ben elkészíttette és 

186/2015.(IX.24.) sz. határozatával elfogadta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Integ-

rált Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: ITS). 

A stratégiában megfogalmazottak megvalósítására az eltelt időszakon belül történtek-

ről az alábbiakban adok tájékoztatást. 

 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete által elfoga-

dott, az ITS-ben szereplő projektek megvalósításának elősegítése és nyomon követése 

céljából az Önkormányzat létrehozta a Településfejlesztési Koordinációs Kabinetet 

(TFKK). 

A TFKK működéséről a 31/20 számú közös jegyzői-polgármesteri utasítás lépett hatályba. 

 

A 2015.12.09-én Jegyző úr és a TFKK tagjai együtt tájékoztatót tartottak az ITS végrehaj-

tásának tervezett módjáról, az azzal kapcsolatos részleteket a résztvevők áttekintették. 

 

Az Önkormányzat vezetése elfogadta az Újpest 2020 ITS településfejlesztési projektek 

táblázatát (akcióterületi-, kulcs-, hálózatos- és antiszegregációs projektek) és a későb-

biekben kitöltendő projekt adatlapot valamint kijelölte a végrehajtók személyét. 

Ennek megfelelően eldőlt, hogy ki milyen projekt végrehajtásáért felelős illetve ki az 

adott projekt TFKK monitorozója és önkormányzati vezetője (polgármester, alpolgármes-

ter). A projektekre az adatlapok készítése megindult. 

 

A TFKK fő feladata az ITS monitoring fejezetével összhangban az ITS szerinti fejlesztések 

szakmai monitorozása, a végrehajtók és végrehajtó munka segítése, a kapcsolatos bi-

zottsági és képviselő-testületi döntések előkészítése, koordinálása, ennek keretében a 

mellékletben csatolt beszámoló szerinti feladatokat, projekteket végezték el érintettek.  

 

A megvalósítás során az ITS-ben elhatározottakkal kapcsolatban érdemi módosítási 

igény az elmúlt időszakban nem merült fel, továbbá nem vált szükségessé annak kiegé-

szítése sem. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-

pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-

ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésének értelmében az ITS vég-

rehajtásával kapcsolatos beszámolóról a Képviselő-testület évente dönt, ennek megfe-

lelően készítette elő a TFKK jelen előterjesztést és mellékletét az eddig elvégzettek be-

mutatására. 
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Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellé-

kelt dokumentum alapján az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2016. évi vég-

rehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen a határozati javaslat szerint. 

 

 

Előterjesztés melléklete: 

1. Beszámoló Újpest Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2015-2016. évi vég-

rehajtásáról 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.(XI. 

….) határozata Újpest Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2015-2016. évi végre-

hajtásáról szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az előterjesztésben és mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja az Újpest In-

tegrált Településfejlesztési Stratégiájának 2015-2016 évi végrehajtásáról szóló polgár-

mesteri beszámolót.  

 

Felelős:   polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 
 

Újpest, 2016. november …. 

 

 

 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést a TFKK tagjai (Kun Dorottya, Szesztai György, Dr. Lévai Tamás, Szabó 

Zsolt) készítették. 
 


