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2015. szeptember 22-i soron kívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 246/2015. (V. 28.) 
határozatával elfogadta „Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó vizsgálata” tárgyú dokumentumot, valamint 
jóváhagyta Békés Város Településfejlesztési Koncepció Célrendszerét és megállapította, hogy 
a dokumentumok megfelelő alapját képezik a további tervezésnek.  

Békés városa a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szakmai-tartalmi követelményei 
alapján elkészítette a 2015-2020-as időszakra szóló középtávú stratégiai dokumentumait. 

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet” hatályos előírásai alapján véleményezésre 
megküldtük Békés Város Megalapozó Vizsgálata, Településfejlesztési Koncepciója 
(TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) című dokumentumok partnerségi 
egyeztetésre készített tervezetét a partnerségi tervben szereplő államigazgatási szerveknek, 
civil szervezeteknek, valamint a város honlapjára is feltöltésre kerültek társadalmi egyeztetés 
céljából. 

A partnerségi egyeztetést követően a beérkezett vélemények önkormányzati és 
tervezői egyeztetést követően beépülnek a dokumentumokba.  

2015. június 29-ig a Belügyminisztérium számára megküldésre került a polgármester 
által aláírt Egyetértési nyilatkozat. 

Ezt követően szintén megküldésre került a Belügyminisztérium számára 2015. július 
13-án a településfejlesztési dokumentumok vonatkozásában elkészített írásbeli tájékoztató és 
összefoglaló dokumentum, melyet a Belügyminisztérium 2015. augusztus 10-én szakmailag 
jóváhagyott.  

A Belügyminisztérium 2015. augusztus 01-jén küldte meg az általuk elkészített 
összefoglaló értékelést a településfejlesztési dokumentumok vonatkozásában (Megalapozó 
vizsgálat, Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia). A 
Belügyminisztérium által javasolt módosítások bedolgozásra kerültek a dokumentumokba. 
Békés Város Önkormányzata 2015. augusztus 14- én továbbította a Jóváhagyó nyilatkozatát.  

A Belügyminisztérium a dokumentumokat szakmai követelményrendszer 
szempontjából megvizsgálta és azokat teljesítettnek tartja. 
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Az együttműködési megállapodás szerint a Tisztelt Képviselő-testület dönt a 
településfejlesztési dokumentumok elfogadásáról.  

 
Békés Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája a www.bekesvaros.hu honlapon az önkormányzat/testületi ülések/2015.09. 
menüpontjában érhető el.  

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet tartalmi követelményei szerint elkészített, 
Belügyminisztérium által jóváhagyott Békés Város Megalapozó Vizsgálata, 
Településfejlesztési Koncepciója (TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 
című dokumentumokat elfogadja. 

Határid ő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2015. szeptember 18. 
 
          Izsó Gábor  
         polgármester 
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