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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Újhartyán önkormányzata évek óta nagy hangsúlyt helyez a település fejlesztésének 
megalapozására, ennek érdekében számos célzott szakértői anyagot, fejlesztési 
dokumentumot készíttetünk. A város 2015. év elején megkezdi településszerkezeti tervének 
átfogó felülvizsgálatát. Ennek megalapozását is szolgálta, hogy elkészítettük az új 
településfejlesztési koncepciót, amelyet a Képviselőtestület 2014. november 18-án 
jóváhagyott.  
 
Korszerű, helyi konszenzuson alapuló fejlesztési dokumentumok nélkül a város felkészületlen 
a területi folyamatok kezelésére, kisebb az esélye a fejlesztési támogatások megszerzésére, az 
itt élő polgárok életminősége javítására, illetve a helyi gazdaság fejlesztésére. Ezért nagyon 
fontos, hogy nem csak a hosszú távú jövőképet és célokat megfogalmazó fejlesztési 
koncepciót készíttetünk el, hanem kidolgoztuk a középtávú cselekvést megalapozó Integrált 
Településfejlesztési Stratégiát (ITS) is. 
 
Az ITS meghatározza azokat a rövid és középtávú városfejlesztési feladatokat, amelyeket a 
TFK-ban előirányzott célkitűzések közül a legreálisabbaknak és a településfejlesztési 
szempontból a legfontosabbaknak tartunk. 
Az ITS jogszabályban meghatározott egyeztetési folyamatát, véleményezési eljárását 
lefolytatta a Polgármesteri Hivatal, az ITS tartalmi kérdéseit többször tárgyalta az 
Településfejlesztési Bizottság, az ITS tervezete folyamatosan nyilvánosságot kapott a városi 
honlapon való közzététel formájában. 
Az ITS egyeztetési tervezetét írásban véleményezték a TFK és ITS egyeztetésében részt vevő 
államigazgatási szervek. A határidőben beérkező válaszok között kifogásoló észrevétel, 
elutasító vélemény nem szerepelt, a Véleményező Szervek az ITS-t a jogszabályoknak 
megfelelő tartalmú, testületi előterjesztésre és elfogadásra alkalmas dokumentumnak 
minősítették. 
Ezzel ellentétes vélemény a folyamatos közzététel során sem érkezett be a Hivatalhoz. 

Az államigazgatási szervek véleményében az alábbiak szerepeltek az ITS tartalmával 
kapcsolatban:  

- PMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Hiv. Állami Főépítészi Iroda:   
(az ITS) „tartalmi kialakítását megfelelőnek tartjuk, azzal kapcsolatban további észrevételünk 
nem merült fel.” … „felhívjuk a figyelmet, hogy a Stratégiát … az azt megállapító döntés” 
(Határozat) „mellékleteként kell elfogadni.” …”tájékoztatjuk, hogy az elfogadott integrált 



településfejlesztési stratégiának, az elektronikus adathordozó mellett, hitelesített papír alapú 
dokumentáción történő megküldése is szükséges. 

- KDV Vízügyi Igazgatóság:   
a „…küldött egyeztetési dokumentációt áttekintettük, az abban foglaltakat tudomásul vettük. 
A tervezett módosítások ellen kifogást nem emelünk.” 

- Honvédelmi Minisztérium:   
„A … dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, ezért … külön 
észrevételt nem teszek.” 

- PMKH Földhivatala :  
„A … stratégiában szereplő elképzelésekkel kapcsolatban megkeresése nem tartalmaz … 
állásfoglalásom kialakításához alkalmas … adatokat, ezért … a termőföld … igénybevételét 
eredményező konkrét területekre vonatkozó véleményt csak a településrendezési terv … 
alkalmával áll módomban kiadni.” (A továbbiakban a termőföld védelméről szóló törvény 
előírásaira és az eljárási szabályokra hívja fel a figyelmet – utalva rendezési terv készítés és 
módosítás során, illetve az azt követően érvényesíthető hatósági szerepére.)  

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság:  
„… felhívja a figyelmet hogy folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” 
megvalósítása…” A Hatóság az ITS „… elfogadása ellen kifogást nem emel.” 

- Nemzeti Környezetügyi Intézet:  
az ügyiratot érkeztette, iktatta, észrevétel nélkül küldte vissza. 

- Pest Megyei Önkormányzat Főépítésze: az ITS fejlesztési koncepcióval való összhangját 
megfelelőnek ítéli, az ITS véglegesítéséhez javaslatokat is megfogalmazott. A javaslatok 
közül több beépült az anyagba. Az ITS tervezettel kapcsolatban kifogást nem emelt. 

- Egyéb írásos észrevétel, módosítási javaslat, kifogás: nem érkezett. 

A fentiek alapján az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetési, véleményezési 
eljárása eredményesnek tekintethető és lezárható, az Integrált Településfejlesztési Stratégiát 
jóváhagyásra terjesztjük elő. Javasoljuk az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadását. 
 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Újhartyán 
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. 

 
 
   Felelős: Polgármester 
   Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 


