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Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium EU-s források igénybevételével a járásszékhelyek, köztük Várpalota
számára  is  pénzügyi  és  szakmai  támogatást  nyújt  a  stratégiai  tervezési  feladatokhoz  a
„Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban – Integrált  Településfejlesztési
Stratégiák  kidolgozása”  című  projekt  keretében.  Várpalota  Város  Önkormányzata  a
Belügyminisztériummal kötött együttműködési megállapodásban foglaltakkal összhangban a
32/2015.  (III.26.)  képviselő-testületi  határozatában  döntött  Várpalota  Integrált
Településfejlesztési  Stratégiájának  elkészítéséről.   Ennek  eredményeként  a  tervezési
feladatokat végző KD-ITS Konzorcium összeállította a Megalapozó vizsgálat és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) egyeztetési dokumentációját. 

Az ITS társadalmi, államigazgatási egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 28. és
31. §-ban megfogalmazottak szerint a partnerségi egyeztetés szabályait  is figyelembe véve
került elindításra. Az önkormányzat a tervezés során a belső szakmai egyeztetéseket szakértő
munkacsoport  bevonásával  biztosította.  A  partnerek  az  önkormányzat  partnerségi
szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati honlapon értesülhettek a készülő
dokumentumokról.  Emellett  a  lakosság  június  10-én  a  Thury-várban  megtartott  fórumon
kapott tájékoztatást. 

Az ITS egyeztetési  dokumentációja jelenleg is elérhető és letölthető a Belügyminisztérium
által üzemeltetett WEB felületen a következő helyen:

http://its-tk-dokumentumok.terport.hu/

A felület eléréséhez a következő felhasználónév és jelszó szükséges:
Felhasználónév: olvasó Jelszó: itstkdok

A  dokumentáció  az  Önkormányzat  hivatalos  honlapján  is  megtekinthető:
http://ugyintezes.varpalota.hu/

Az egyeztetési  dokumentációval  kapcsolatban  beérkezett  véleményeket  az  előterjesztéshez
mellékeljük.  A  tervezők  a  vélemények  alapján  átdolgozták,  illetve  kiegészítették  a
dokumentumokat.  A 314/2012. (XI.  8.)  kormányrendelet  31.  § (2) bekezdésében foglaltak
szerint „a polgármester a beérkezett véleményeket, illetve a vélemények alapján átdolgozott
stratégiát  ismerteti  a  képviselő-testülettel”,  majd  az  együttműködési  megállapodással
összhangban az önkormányzat szakmai megfelelőség ellenőrzése céljából továbbküldi azt a
Belügyminisztérium számára. A megállapodás szerint az ITS tervezet a BM részéről történő
aláírást követően kerülhet testületi jóváhagyásra előreláthatólag augusztus folyamán. 

Kérem  Önöket,  hogy  a  vélemények  elfogadásáról  és  dokumentáció  továbbküldéséről
döntésüket meghozni szíveskedjenek!

Várpalota, 2015. június 12.

     Talabér Márta
       polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. június 25-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta: 

…/2015. (VI.25.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002;
DDOP-  ÉMOP-  ÉAOP-  KDOP-  KMOP-  NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
azonosítószámú  „Fenntartható  településfejlesztés  a  kis-  és  középvárosokban  (fővárosi
kerületekben)  –  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiák  kidolgozása”  című  projektek
keretében készülő Várpalota Integrált Településfejlesztési Stratégiájához kapcsolódóan a
KD-ITS Konzorcium által összeállított

 Megalapozó vizsgálat egyeztetési változatára
 Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetési változatára

beérkezett véleményeket, illetve a vélemények alapján átdolgozott stratégiát megismerte,
azzal kapcsolatban egyetértését fejezi ki. A tervezet alkalmas arra, hogy a Belügyminisz-
térium részére  megfelelőségi  értékelésre  kerüljön  a  Belügyminisztérium és  az  Önkor-
mányzat között megkötött Együttműködési megállapodás 9. pontja alapján. Megállapítja
továbbá, hogy Várpalota Város Önkormányzata, illetve a partnerségben érintett résztve-
vők fejlesztési elképzelései – a lehetőségeknek megfelelően – beépültek a dokumentum-
ba.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 1. pontjában megfo-
galmazott döntés, valamint a Belügyminisztérium és az Önkormányzat között megkötött
Együttműködési megállapodás szerint a Megalapozó Vizsgálatot és az  Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiát  továbbítsa  megfelelőségi értékelésre a Belügyminisztérium felé,
majd jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Mezei László főépítész

Várpalota, 2015. június 25.

  Talabér Márta       dr. Ignácz Anita Éva
   polgármester   jegyző


