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Előterjesztés  
 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
felülvizsgálata 

 

1. előterjesztés száma: 286/2019  
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Tóth Melinda 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet – Bicske Integrált településfejlesztési Stratégiájának (ITS) indoklással ellátott 

szakmai javaslata az önkormányzati döntés előkészítéséhez 
- 3. melléklet - Bicske Integrált Településfejlesztési Stratégai részletes tartalmi vizsgálata 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 

A TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 azonosítószámú „A helyi identitás növelése Bicskén” című pályázat 
kapcsán Bicske város Integrált településfejlesztési Stratégiájának szakmai tartalmának felülvizsgálata 
vált szükségessé, melynek legutóbbi elfogadására 2015. évben került sor. A tartalmi vizsgálat során 
vizsgálni kellett a stratégai a hatályos jogszabályok szerinti megfelelőségét. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (R.) 7.§-a az alábbiakról rendelkezik: 
„7.§ Az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy 

a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, 
b) módosítja, vagy 
c) újat készít.” 

 
Településrendezési szakértő bevonásával az idézett jogszabály (R.) 2. mellékletének tartalmi 
követelményei alapján az ITS fejezetenként áttekintésre került az R. 7.§ szerinti besorolással ellátva. 
Bicske Integrált településfejlesztési Stratégiájának részletes tartalmi vizsgálata lefolytatásra került a 
hatályos jogszabályi környezet figyelembe vételével. Bicske ITS-ének indoklással ellátott szakmai 
javaslatát az önkormányzati döntés előkészítéséhez című dokumentum tartalmazza magában foglalva a 
„Bicske Integrált Településfejlesztési Stratégai részletes tartalmi vizsgálat” c. dokumentum 
megállapításait. 
 
A projektfejlesztés, megvalósítás, jogszabályok és döntéshozói kör változása a ITS módosítását (R.7.§. 
b)), korrekcióját teszi szükségessé az összeállított dokumentumok alapján.  
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az abban foglaltak szerinti jóváhagyását! 
 
Bicske, 2019. 12.03. 
 

  Bálint Istvánné  
  polgármester  
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       1. számú melléklet a 286/2019. számú előterjesztéshez 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
 

Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 azonosítószámú „A 
helyi identitás növelése Bicskén” című pályázat kapcsán Bicske város Integrált településfejlesztési 
Stratégiájának szakmai tartalmát megvizsgálta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. §-a alapján és az alábbiak szerint 
dönt: 
 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2015. (IX.30.) határozattal elfogadott 
Bicske város Integrált településfejlesztési Stratégiáját módosítani szükséges, 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges 

jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 
 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős:  polgármester 
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BICSKE  

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA  

RÉSZLETES TARTALMI VIZSGÁLATA 
 

A felülvizsgálatot végezte és összeállította: 

 
Székely Nóra 

Településrendezési szakért 

jogosultsági szám: SZTT 07-0346 
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AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÉSZLETES TARTALMI VIZSGÁLATA 

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET FIGYELEMBE VÉTELÉVEL 

 

314/2012 Korm.rendelet szerinti 

tartalom 

Meglévő fejezet címek Tartalom megfelelősége Minősítés 

változatlan tartalommal 

alkalmazza/módosítja/újat 

készíti 

1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.1. A stratégiai fejlesztési célok 
meghatározása 

1.1. Jövőkép 
1.2. A stratégiai fejlesztési célok 

A meghatározott fejlesztési célok teljeskörűek, 
lefedik azon szegmenseket, mely irányba a város 

fejlődni szeretne és a konkrét fejlesztésit tervezi, 

megvalósítja. A 4 év alatt új országos 
területrendezési terv készült, melyben a fő 

közlekedési hálózatok változásai érintik Bicskét 

és térségét. fontos aktualizálni a városi és 
városrészi szintű tematikus célokat. 

módosítja 

1.2. A tematikus és a területi célok 

közötti összefüggések bemutatása 

1.3. A tematikus és a területi 

célok közötti összefüggések 

bemutatása 

A táblázatos rendszerben megjelenített 

városrészek és tematikus célok közötti 

összefüggéseket az aktualizált célok 
függvényében kell korrigálni. A korrekció 

mértéke kicsi. 

módosítja 

2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

2.1 Akcióterületek kijelölése, a 
kijelölés és a lehatárolás indoklásával 

2.1 Akcióterületek kijelölése Akcióterületeket pontosan kell körül határolni, 
Bihari utca környezetének lehatárolását 

pontosítani szükséges. 

módosítja 

2.2. Az egyes akcióterületeken a 

megvalósításra kerülő fejlesztések 
összefoglaló jellegű bemutatása, a 

fejlesztések ütemezése 

2.2. Az egyes akcióterületen 

megvalósítandó fejlesztések 
összefoglaló bemutatása 

 

 
 

 

A projekt célokat, és az előkészítettség szintjét 

minden esetben át kell tekinteni. Ki kell 
egészíteni az akcióterületeken megvalósítandó 

azon projektek körével melyek megvalósítása 

már elhatározásra került (áruház bontása és 
helyén park létesítése, Keleti ipari terület 

fejlesztése, CLLD stb…) 

módosítja 
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314/2012 Korm.rendelet szerinti 

tartalom 

Meglévő fejezet címek Tartalom megfelelősége Minősítés 

változatlan tartalommal 
alkalmazza/módosítja/újat 

készíti 

2.3. A településfejlesztési akciók 

összehangolt, vázlatos pénzügyi 
terve 

2.4. A településfejlesztési akciók 

vázlatos pénzügyi terve és 
ütemezése 

A jelenlegi piaci árnak megfelelően a pénzügyi 

táblázat áttekintése szükséges. Az ütemezést 
aktualizálni kell. 

módosítja 

2.4. Az akcióterületeken kívül 

végrehajtandó, a település egésze 
szempontjából jelentős fejlesztések 

és ezek illeszkedése a stratégia 

céljaihoz 

2.3. Az akcióterületen kívüli 

fejlesztések 
2.3.1. Kulcsprojektek 

2.3.2. Hálózatos projektek 

2.3.3. Egyéb projektek 

Kulcsprojektek kiegészítésre szorulnak a 

jogszabályi változások miatt. Aktualizálni kell az 
előkészítettség fokát. Át kell tekinteni a 

projektötletként felsoroltakat. 

módosítja 

3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

3.1. A szegregáció mérséklését vagy 

megszüntetését célzó intézkedések (a 

település egészét érintő és az egyes 

szegregátumokra vonatkozó 
fejlesztések, programok 

meghatározása) 

3.1. A település szegregátumának 

bemutatása 

3.2. Az elmúlt években tervezett, 

illetve megvalósított, a 
szegregátumokat érintő 

beavatkozások 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ (5) 

a) bekezdése rögzíti, hogy a fejezetet a 2011. évi 

népszámlálási adatok alapján kell elkészíteni. 
Azóta újabb népszámlálás nem volt, továbbá a 

meghatározott tartalom nem változott. 

változatlan tartalommal 

alkalmazza 

3.2. A fejlesztések szegregációs 

hatásának kivédésére hozott 
intézkedések 

3.3.Antiszegregációs Intézkedési 

Terv 
3.3.1. A szegregáció mérséklését 

vagy megszüntetését célzó 

intézkedések 

Az anti-szegregációs terv tervezett horizontális 

és specifikus intézkedéseinek és az intézkedési 
tervnek ütemezését aktualizáni szükséges. módosítja 

3.3. A szegregációt okozó 
folyamatok megváltoztatására, 

hatásuk mérséklésére teendő 

intézkedések 

3.3.2 A tervezett fejlesztések 
szegregációs hatásainak 

kivédésére hozott intézkedések 

3.3.3. A szegregációt okozó 
folyamatok megváltoztatására, 

hatásuk mérséklésére teendő 

intézkedések  

A jogszabályban foglaltaknak megfelelő. 

változatlan tartalommal 

alkalmazza 
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314/2012 Korm.rendelet szerinti 

tartalom 

Meglévő fejezet címek Tartalom megfelelősége Minősítés 

változatlan tartalommal 
alkalmazza/módosítja/újat 

készíti 

3.3.4. Az Anti-szegregációs 

Program megvalósításának 
nyomon követése – monitoring 

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1. Külső összefüggések (a stratégia 

illeszkedése a településrendezési 
eszközökhöz, az ágazati 

stratégiákkal, az önkormányzat 

gazdasági programjával, a települési 
környezetvédelmi programmal és 

más környezetvédelmi tervekkel, a 

területfejlesztési 

tervdokumentumokkal, 
védettségekkel való összhang 

bemutatása) 

4.1. Külső összefüggések 

4.1.1. Illeszkedés EU 2020 
tematikus célkitűzéseihez 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 

2003. évi XXVI. törvény helyébe a MATrT 
lépett. 

módosítja 

4.1.2 Illeszkedés az országos és 

megyei területfejlesztési 
tervdokumentumokhoz 

 

A jogszabályban foglaltaknak és aktualitásában is 

megfelelő tartalom. változatlan tartalommal 
alkalmazza 

4.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és 

rendezési dokumentumokkal való 
kapcsolat 

Az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (8) és (9) 
bekezdések és a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 46.§ (1) bekezdés alapján kell 

pontosítani kell a 4.1.3.1 fejezet tartalmát. 

módosítja 

4.2. Belső összefüggések (a célok 

logikai összefüggései, a 

helyzetértékelésben beazonosított 

problémákra ad-e megoldást, a 
stratégia megvalósíthatósága, a célok 

megvalósítása érdekében tervezett 

tevékenységek egymásra gyakorolt 
hatása) 

4.2. Belső összefüggések 

4.2.1 A célok és a 

helyzetértékelésben bemutatott 

problémák és adottságok 
kapcsolata 

gyakorolt hatása 

A jogszabályban foglaltaknak és aktualitásában is 

megfelelő tartalom. 

változatlan tartalommal 

alkalmazza 

4.2.2 A célok logikai 
összefüggései 

A jogszabályban foglaltaknak és aktualitásában is 
megfelelő tartalom. 

változatlan tartalommal 
alkalmazza 

4.2.3 A célok megvalósítása 

érdekében tervezett 

tevékenységek egymásra 

Aktualizálni kell a projekteket és ennek fényében 

át kell dolgozni az alfejezetet. módosítja 
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314/2012 Korm.rendelet szerinti 

tartalom 

Meglévő fejezet címek Tartalom megfelelősége Minősítés 

változatlan tartalommal 
alkalmazza/módosítja/újat 

készíti 

4.2.4 A stratégia 

megvalósíthatósága 

A jogszabályban foglaltaknak és aktualitásában is 

megfelelő tartalom. 

változatlan tartalommal 

alkalmazza 

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 

5. A stratégia megvalósításának főbb 

kockázatai 

5. A megvalósíthatóság 

kockázatai 

Pár kockázati tényező bekövetkezésének 

valószínűségét és hatását felül kell vizsgálni. 
módosítja 

6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

6.1 A célok elérését szolgáló 

fejlesztési és nem beruházási jellegű 

önkormányzati tevékenységek 

6.1 A célok elérését szolgáló 

fejlesztési és nem beruházási 

jellegű önkormányzati 

tevékenységek 

A jogszabályban foglaltaknak és aktualitásában is 

megfelelő tartalom. változatlan tartalommal 

alkalmazza 

6.2. Az integrált településfejlesztési 

stratégia megvalósításának szervezeti 

kereteinek maghatározása 

6.2. A stratégia megvalósításának 

szervezeti kereteinek 

A 2019. október 13-ai választások és az utána 

megalakult új képviselő-testületnek megfelelően 

a fejezet tartalmát át kell tekinteni. 

módosítja 

6.3. Településközi koordináció 
mechanizmusai, együttműködési 

javaslatok 

6.3. Településközi koordináció 
mechanizmusai, együttműködési 

javaslatok 

A fejezetet az elmúlt évek tapasztalataival kell 
kiegészíteni. Meg kell, hogy jelenjen a VVVT-

vel, a hatóságokkal és más szervezetekkel való 

együttműködés is. 

módosítja 

6.4. Partnerség biztosítása az ITS 

készítése és megvalósítása során 

Ki kell egészíteni a felülvizsgálat során 

lebonyilítandó rendezvényekkel és időpontokkal. 
módosítja 

6.4. Monitoring rendszer kialakítása 

(output és eredményindikátorok 
meghatározása az egyes akcióterületi 

beavatkozásokra és az integrált 

településfejlesztési stratégia 
intézkedéseire, azok mérési 

módjának, gyakoriságának rögzítése; 

a monitoring rendszer működtetési 

mechanizmusának meghatározása) 

6.5 Monitoring rendszer 

kialakítása 

Az ITS monitoring rendszere feszes, nem 

szükséges fél évente beszámolót írni, elég a 
jogszabályban meghatározott egy év. 

A táblázatokat aktualizálni kell a bázisérték 

oszlopban, továbbá az új projektekkel ki kell 
egészíteni. 

módosítja 

MELLÉKLETEK 
- Bicske Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

Ki kell egészíteni a módosítás során beérkezett 

véleményekkel. Az egyeztetési eljárás során 
módosítja 
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314/2012 Korm.rendelet szerinti 

tartalom 

Meglévő fejezet címek Tartalom megfelelősége Minősítés 

változatlan tartalommal 
alkalmazza/módosítja/újat 

készíti 

314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 

szerinti egyeztetési eljárás 
keretében érkezett vélemények 

beérkezett vélemények csak az elfogadás előtt 

kerülhet a dokumentumba. 

- Partnerségi vélemények módosítja 
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Tartalom megfelelőség vizsgálata  

Minősítés indoklása, pontos helyének meghatározása, javaslattétel a változtatásra 

1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.1. fejezet – Jövőkép 

Az elmúlt 2 évben a lakosságszámra vonatkozó adatok változtak, azóta csökkentő a lakosságszám. Ennek mértéke azonban minimális. (9. oldal) 

1.2. A stratégiai fejlesztési célok  

T3 Zöldfelületi rekreációs területek fejlesztése alatt megfogalmazottakat a hatályos jogszabályok (az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - OTÉK) alapján célszerű aktualizálni. Megfontolandó a Bicske Szíve Park településszerkezeti tervben is parkként 
nevesíteni és a sportcsarnok elhelyezésére más területet kijelölni. (11. oldal) 

T4. Épített és természeti környezet adottságainak turisztikai hasznosítása tematikus cél alatt a Csillagvizsgáló és Mauzóleum fejlesztését pontosítani 

szükséges. (12. oldal) 
T5. Közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztési tematikus cél alatt meghatározottak kiegészítendők Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) 4/1 mellékletében foglaltak szerint: 

− M100 gyorsforgalmi út tervezett szakasza Bicske térsége (M1) - Kesztölc (M10) néven nevesített, továbbá  

− a távlati főutak tervezett szakaszai között a 100. sz. főút Bicske térsége (M1) - Százhalombatta - Újhartyán (M5) néven szerepel. 

A térségi kerékpárút hálózatok is áttekintésre szorulnak. (12-13. oldal) 

Városrészi célok meghatározásánál pontosítások szükségesek, mind területi szinten, mind projekt szinten. 

1.3. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása 

V3.1; V8.1, V9.1 városrészi célok esetében javasolt a korrekció (21-22. oldal) 
2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

2.1 Akcióterületek kijelölése 

Bihari utca és környéke akcióterület lehatárolása pontos utcákkal szükséges. (26. oldal) 
A Bicske Szíve AT jelölése hiányzik a térképi megjelenítésről, pótolni kell. (27. oldal) 

2.2. Az egyes akcióterületen megvalósítandó fejlesztések összefoglaló bemutatása 

Intermodális Központ AT esetében a zöldterületekkel, zöldítéssel foglalkozni kell. Az okmányirodai kirendeltség lehetőségét újra kell gondolni. (28. oldal) 
Minden projekt esetében az előkészítettség fokát felül kell vizsgálni. A projekt tartalmakat pontosítani szükséges az előkészítettség mértékében. 

Ki kell egészíteni az akcióterületi tartalmaz az eltelt 4 évben generált új projektekkel. 

2.3. Az akcióterületen kívüli fejlesztése 

Kulcsprojektek kiegészítésre szorulnak a jogszabályi változások miatt (1.2. pontban nevesített MATrT). 
Hálózatos projekteket az elmúlt időszakban elkészült kerékpárhálózati tervek alapján és a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési 

Tanács (VVVT) fejlesztési elképzeléseinek, az országos hálózatoknak figyelembe vételével. 

Aktualizálni kell az előkészítettség fokát. Át kell tekinteni a projektötletként felsoroltakat. 
2.4. A településfejlesztési akciók vázlatos pénzügyi terve és ütemezése 
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A projektek és indikatív forrásigényének összegszerű áttekintése szükséges a piaci ár tekintetében. Az új 2020-2026 új EU programozási időszak esetében 

az új operatív programok nevesítése már nem lehetséges, ezért javasolt az Európai Uniós fejlesztési alapoknak megfelelően kategórizálni a tervezett 
forrásigényeket. (ERFA, EMVA, ESZA, Koháziós Alap stb…) (39-40. oldal) 

A megfogalmazott fejlesztések ütemezésének felülvizsgálatát, aktualizálását szintén el kell végzeni. (41-42. oldal) 

3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

3.3.Antiszegregációs Intézkedési Terv 
3.3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

Az anti-szegregációs terv 

9. táblázat - Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései (49-50. oldal) 
10. táblázat - Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései (51. oldal) 

11. táblázat - Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése (52-53. oldal) 

táblázatokat mind a lehetséges pénzügyi források elkérhetősége, mind a megvalósulás időtájva tekintetében aktualizáni szükséges. 

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1. Külső összefüggések 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény helyébe a MATrT lépett. Az 56. oldalon található ábrát ennek megfelelően pontostani 

szükséges. 

4.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46.§ (1) bekezdése a településrendezési eszközök felülvizsgálatára 2019. december 31-

et határozott meg. Ennek alapján korrigálni kell a 63. oldal első bekezdését. Módosításig lehet, hogy ez az időpont is változik ezért az aktuális állapotot kell 
rögzíteni.  

A projekteket a rendezési terv felülvizsgálata során figyelembe kell venni, a területfelhasználásokat és övezeteket megfelelően kell meghatározni. Ennek 

érdekében rögzíteni kell, hogy mely pontokon kell az új tervnek változnia.  

(Bicske Szíve Park – közpark Zkp; Csillagvizsgáló területe különleges területfelhasználás, a MATrT által megjelölt tervezett utak nyomvonal helybiztosítása 
M100 és 100 főút, stb…) 64. oldal 

4.2.3 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra 

Acéloknál az új projekteket be kell vezetni és vizsgálni kell egymásra és a településre vetített hatásait. (75-76. oldal) 

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 

5. A megvalósíthatóság kockázatai 

A 7. megvalósításhoz szükséges szakember hiány és a 9. nem megfelelő műszaki tervek kockázatának bekövetkezési valószínűségén változtatni szükséges. 

A gazdaság jelenős növekedése miatt szakember hiány miatt ez erősebb kockázati tényező, melynek hatása jelentősebb a megvalósítani tervezett projektekre. 
(78-79. oldal) 

A megvalósítás kockázatai táblázat jelenlegi szervezeti kapacitással megvalósítandó fejléc bővítendő, aktualizálandó. A táblázat tartalmát több helyen ki 

kell egészíteni a projektek készültségi fokának megfelelően, továbbá az új projektek függvényében. (80-86. oldal) 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

6.2. A stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek 
A 2019. október 13-ai választásokon változott a döntéshozó személye, továbbá vizsgálni kell, hogy a megalakult új képviselő-testületnek milyen bizottságai 

mely feladatokat látják el. A civil szervezetek és partnerek bevonásának rendszerét is át kell tekinteni. (92-93. oldal) 

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok 

A fejezetet az elmúlt évek tapasztalataival kell kiegészíteni.  
Meg kell, hogy jelenjen a VVVT-vel, a hatóságokkal és más szervezetekkel való együttműködés is. Fontos megemlíteni az Albensis Kft- is, hiszen projekt 

végrehajtás során egyik kulcspartnere az önkormányzatnak (93-94. oldal) 

6.4. Partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása során 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § szerint le kell folytatni a módosítás során az egyeztetési folyamatot és a 29.; 29/A 

§-ok , továbbá Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2018.(III.28.) önkormányzati rendelete alapján a partnerségi egyeztetést. 
A Ki kell egészíteni a felülvizsgálat során lebonyilítandó rendezvényekkel és időpontokkal. (95. oldal) 

6.5 Monitoring rendszer kialakítása 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján a stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete évente dönt. 

A jogszabály tükrében az ITS végrehajtására és tartalmára vonatkozó monitoring előrehaladást elégséges évente elvégezni. Ennek tökrében az alfejezetet 

módosítani szükséges. (96-98. oldal)  
A 20. táblázat – Tematikus célok eredményindikátorai c. táblázat Bázisérték oszlopát aktualizálni szükséges. (99-100. oldal) 

A 21. táblázat – Területi célok eredményindikátorai c. táblázat Bázisérték oszlopát aktualizálni szükséges. (100-101. oldal) 

A táblázatokat aktualizálni kell az új projektekkel. (99-107. oldal) 

MELLÉKLETEK 

Ki kell egészíteni a módosítás során beérkezett véleményekkel. Az egyeztetési eljárás során beérkezett vélemények csak az elfogadás előtt kerülhet a 

dokumentumba. 

 
Székesfehérvár, 2019. november 26. 

 
A felülvizsgálatot végezte és összeállította: 

 

Székely Nóra 

Településrendezési szakértő 
jogosultsági szám: SZTT 07-0346 
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