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El6zetes javaslat az IntegrSlt Telepi,il6sfejleszt6si Strat6gia tervezett priorit6sainak
6s c6ljainak r6szletes kidolg ozilsAra

Az integr6lt telepUlesfejleszt6si strategia k6szlteset az epitett kdrnyezet alakit6s6rol es
v6delmerol sz6lo 1997. 6vi LXXV|ll. torv6ny irja el6. Elkeszites6nek, tartalm6nak 6s
elfogad6s6nak r6szletes szab6lyait a telepUlesfejleszt6si koncepci6rol, az integr6lt

telepUl6sfejleszt6si strat6gi616l 6s a telepUl6srendez6si eszkoz6kr6l, valamint egyes
telepUl6srendez6si saj6tos jogintezmenyekr6l sz6l6 31412012. (Xl 8.) Korm, rendelet
tarlalmazza. A korm6nyrendelet 3. $-a 6rtelm6ben telepUlesfejleszt6si strategiiit kell
k6szlteni, ha jogszabaly el6irja vagy a telepUl6s k6pvisel6testUlete indokoltnak tartja. Az
elkeszUlt telepUlesfejlesztesi strategidt a 7.S. alapjdn az onkorm ilnyzat legal6bb n6gy6vente
dttekinti, ellen6rzi, es dont arr6l, hogy tovdbbra is v6ltozatlan tartalommal alkalmazza,
modosltja vagy fjat keszit. A Kdzgyriles a 31212018. (X|1.10.) Kgy. sz. hatdrozatAbanOgy
d6ntott, hogy meg0jitja a v5ros hosszri t6v0 telepUl6sfejleszt6si koncepcioj6t 6s integrdlt
telepi,llesfejlesztesi strategi6j6t. A Kozgyril6s egyidejrileg 0gy hatdrozott, hogy az integr6lt
telepUl6sfejlesztesi strat6gia (lTS) kidolgoz6s6nak megkezd6set megeloz6en kerUlj6n
bemutat6sra a Kdzgyriles szAm1ra az ITS keret6ben r6szletes kidolgozdsra tervezett
prioritdsokra 6s c6lokra vonatkoz6 el6zetes javaslat.

A Kozgytll6s hat6rozatSnak megfeleloen az Onkorm6nyzat megbizta a Vdrosfejle szt6s ZrLt az ITS megfjit6s6nak elk6szites6re. A szerz6d6s 2019. m5rcius 28-An kerUlt alSirdsra 6s
Szombathely Megyei Jog0 Vdros Onkorm6nyzata 2019. 6vi kolts6gvet6si rendelet6nek
hat6lybalep6sekor, azaz 2019, aprilis 2-6n lepett hatdlyba.
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Fax:+36 941313-172

Web: www.szombathelv. hu

Az fTS meg0jit6s6ra felk6rt szak6rtS az elSterjeszt6s 1. szimri mell6klet6t k6pez5
szakmai javaslatot k6szitette el az ITS keret6ben r6szletes kidolgoz6sra tervezett
priorit6sokra 6s c6lokra vonatkoz6an.

T6j6koztatom a Tisztelt Kdzgyril6st, hogy az Uj ITS r6szletes kidolgoz6s6t a
telepUlesfejlesztesi koncepcio16l, az integ16lt telepUl6sfejleszt6si strat6gi616l 6s a
telepUl6srendez6si eszk6zokrol, valamint egyes telepUl6srendez6si saj6tos
jogint6zmenyekr6l szol6 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendeletben foglalt elj6rSsrendben,
valamint Szombathely Megyei Jog0 V6ros OnkormSnyzata Kozgyriles6nek a partnersegi

egyeztet6s r6szletes szab6lyair6l sz6l6 rendelete (a tov6bbiakban partners6gi szabAlyzat)
alapj6n szUks6ges elv6gezni. Szombathely Megyei JogU V6ros Onkormdnyzata a
korm6nyrendelet 29.$-6ban meghat6rozott feladatkor6ben eljdrva a telepUlesfejleszt6si
koncepcio, az integr6lt telepUl6sfejleszt6si strat6gia es a telepUlesrendez6si eszkozok

tervez6s6nek partners6gi egyeztet6si szabAlyzatlt elk6szltette, az elk6szft6s ota
bek6vetkezett v6ltoz6soknak megfeleloen aktualiz6lta,6s a 2512018. (Xll.1g,)
onkorm6nyzati rendeletben foglalt jelenleg hat6lyos v1ltozatilt a polg5rmester es a jegyzo
alAirla.

Azfii ITS elk6szit6s6nek teljes tervez6si folyamata l6nyeg6ben azonos a hat6lyban l6v6
telepUlesfejleszt6si koncepci6 es ITS 2012 es 2014 kozotti kidolgozdsakor lebonyolitott
elj6r6srenddel, A folyamat a jogszabSlyoknak megfeleloen az ITS meg0jit6sa eseteben is
tobb reszb6l fog 6llni: 1) megalapoz6 tanulmSnytervet, majd ez alapjttn 2) meg0jitott
hossz0 t6v0 koncepci6t 6s integ16lt telepiil6sfejleszt6si strat6giSt kell kes2iieni,
amelyeket teljes korti nyilvSnoss6g biztosit6s6val 3) partners6gi egyeztet6sre kell
bocs6tani, majd el kell k6szfteni az integr6lt telepUlesfejleszt6si strategia t6rsadalmi
egyeztet6st kovet6 v6gso v lltozatft.

tj

Az 0j ITS elk6szit6se a 31 412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 6rtelmeben a megalapoz6 vizsg6lat
elk6szit6s6vel kezdodik, amelynek r6szletes tarlalmi kovetelmenyeit a korm6nyrendelet 1.
sz5m0 melleklete tartalmazza. A megalapoz6 vizsg6lat alapjSn k6szUl el azOj ITS tervezete,
a korm6nyrendelet 2. szfiml mell6klete szerinti tartalommal,

A

kormdnyrendelet 291A. $-a rogziti, hogy

a

polg6rmester

-

a sz6les k6rti

t6rsadalmi

es a nyilvdnoss6g biztosit6sa 6rdek6ben a koncepci6, a strat6gia, a
telepUl6srendez6si eszkdzok, a kezikonyv 6s a telepUlesk6pi rendelet keszit6se 6s
bevon6s

m6doslt6sa sordn az onkormAnyzat rendelet6ben megrillapltott partners6gi egyeztet6s
szab6lyai szerinti helyen 6s modon tajekoztatja a parlnereket, valamint biztositja sz6mukra
a v6lem6nyez6s lehetoseget. Az ITS meg0jitrisa eset6n a tdjekoztat6s lakoss6gi f6rum
megtart6sdval 6s az elk6szUlt tervezetnek az onkorm6nyzat honlapj6n valo kozzetetelevel
tort6nik. Az tij ITS tervezet6t meg kell kUldeni tov6bb6 a 31412012. (Xt. 8.) Korm.
rendeletben
Szombathely Megyei Jog0 V6ros Partners6gi Szab6ly,zat6ban
meghat6rozott szem6lyek 6s szervezetek r6sz6re. A 2012-2014 kozotti ITS keszitesi
idoszakban tobb sz6z megkeres6s kerUlt kikUldesre a partners6gi egyeztet6sben jogszab6ly
szerint vagy 6nk6ntesen r6szt vev6k szilmAra, 6s az ITS jelenlegi meg0jitSsa sordn
hasonl6an sz6leskorri t6rsadalmi egyeztet6s lefolytatSsa fog megtort6nni. A lakoss6ggal,
erdekkepviseleti,
gazdSlkodo szervezetekkel, egyh6zakkal t6rleno
v6lem6nyeztet6snek
helyi adotts6goknak megfelel6en,
feladat jellegenek
figyelembev6tel6vel
partners6gi egyeztet6s szabiilyai szerint kell tortennie. Az
Onkorm6nyzatnak a teljes kdrri nyilv6noss6g biztosltdsa mellett a Korm6nyrendelet g.
melleklet6ben meghat6rozott 6llarpigazgat6siszerveken, az 6rintett megyei6s a kozvetlenUl
6rintett szomsz6dos telepul6si onkormAnyzatokon t0l partners6gi egyeztet6s r6sztvevoit
meg kell hat6roznia, akikkel a telepUlesfejleszt6si koncepci6, az integ16lt telepUl6sfejlesztesi

6s

civil 6s
a
a

a
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a telepUl6srendez6si eszkozok egyeztet6se sor6n a Korm5nyrendelet Vl.
Fejezeteben meghat6rozott szabdlyok szerint jdr el.
Az 0j ITS priorit6saival kapcsolatosan m6r folyamatban van egy elozetes konzult6cio a
partners6gi egyeztet6s 16sztvevoivel, Mostandig be6rkezett javaslataik
mellekelt
p riorit6sok es celok kia lakit6s6 n ak fo lya m atAba be6p lt6sre kerU ltek.
strat6gia 6s

a

Az

(j

ITS velem6nyez6si szakasza keret6ben be6rkezett 6szrev6telek feldolgoz6sra

kerUlnek 6s a relev6ns javaslatok, fejlesztesi elk6pzel6sek

-

a lehet6s6geknek megfelel6en

be6pit6sre kerUlnek a dokumentumba, Az 0j ITS jov6hagyasat megel6z6en a
Kozgyfilessel ismertetni szUks6ges a be6rkezett v6lem6nyeket, az el nem fogadott
v6lem6nyeket 6s azok indokolSsdt, egyeztetes eset6n a jegyz6konyvet, illetve a
v6lem6nyek alapj6n a koncepci6ban, a strat6gi6ban tett m6dosit6sokat. Ennek 6ftelm6ben
6llamigazgatSsi 6s a partners6gi egyeztet6sben r6sztvev6k 6ltal megfogalmazolL

Az

6szrev6teleket

6s az azokra adott tervez6i v6laszokat a rendeletnek megfelel6en

a

Kdzgyriles el6 terjesztem. Az rij ITS ezt kovetoen kerUlhet elfogaddsra 6s v6lhat hat6lyoss6.

A

31412012. (Xl, 8.) Korm. rendelet 6s Szombathely Megyei Jog0 V6ros partners6gi
szabAlyzata rendelkez6sei alapjiin kialakulo Utemez6st figyelembe v6ve az 0j ITS v6rhat6an
2020 kozep6re k6szUl el. Az
ITS k6szit6s6nek 6s v6gs6 elfogad6s6nak Utemez6se
'lj tervez6si folyamattal, hiszen P6nzUgyminiszt6rium
6sszhangban 6ll az orsz6gos
TerUletfejleszt6siTervez6si F6oszt6lya t6jekoztatta onkormdnyzatunkat a116l, hogy jelenleg
felUlvizsgSlat alatt All az Orszdgos Fejlesztesi 6s TerUletfejlesztesi Koncepcio (OFTK),
egy0ttal kerte a megyei jogU v6rosok, megy6k, kiemelt t6rsegek 6s valamennyi relev6ns

a

{gazal egyUttmtikddeset az OFTK felUlvizsg6lata sor6n, r6szanyagaik elk6szit6se

tekintet6ben. A miniszt6rium az OFTK felUlvizsgdlat6val kapcsolatosan kUlonbozo
munkacsoportokat hozott l6tre, amelyek tev6kenysegenek Utemez6se 6rtelm6ben a
felulvizsg6lt OFTK 2020 ll. negyed6v6ben kerUlhet elfogad6sra a Korm6ny r6sz6rol, 6s
2020 veg6ig - az Orszflggyriles 6ltali jov6hagy5st kovet6en - lep majd 6letbe.

Mindezzel p6rhuzamosan m6r megkezdodott a felk6szUles a 2021-2027 kdzdtti fejleszt6si
idoszakra. A Korm6ny felk6rte az innov6ci6s 6s technol6giai minisztert a kohezi6s cel0
uni6s t6mogat6sok felhaszn6l6s6ra irdnyado tag6llami szintU tervez6si dokumentum
(Partners6gi Meg6llapod6s) kidolgoz6s6ra, valamint az egyes priorit6sokra 6s operatlv
programokra vonatkoz6 javaslat ossze6llit6s6ra.

Az Eur6pai Unio soron k6vetkez6 fejleszt6si id6szak6ra torteno felkeszUleshez fontos
szempont, hogy a2021-2027 id6szakfejleszt6seiben nagyobb jelent6s6gUk leszazintegrSlt
helyi fejleszt6si strategi6kon alapul6 vdrrosfejleszt6si beavatkozdsoknak, 6s v6rhat6an
ndvekszik azoknak a forr6soknak az ar{nya, amelyeket az Europai RegionSlis Fejlesztesi
Alapb6l vdrosfejleszt6sre kell forditani, Finanszlrozdsi szempontbol a j6l mtlkodo helyi
gazdas6ggal rendelkez6, dinamikusan fejl6d6 Szombathely sz6mdra kedvez6 lehet6s6get
fognak biztosltani a tervezett, visszat6rltendo tdmogat6sk6nt mrikod6 finanszirozdsi
eszk6zok, amelyek a megmarad6 vissza nem t6ritendo t6mogat6sokat eg6szltik ki. Az 0j
ITS elkeszlt6s6nek reszek6nt c6lszerti kialakitani azokal az operatlv vdrosfejleszt6si
elkepzel6seket, amelyek megval6sit6sa a 2021-2027 id6szakban tort6nhet. Az elSzo ITS
k6szit6se ota m6r megfogalmaz6dott 0j fejlesztesi Otleteket szint6n az ITS r6sz6v6
szuks6ges tenni, hiszen a kor6bbifejlesztesi ciklusokhoz hasonl6an az ITS-bol kell levezetni
a megval6slt6sra tervezett 6s t6mogathato projekteket.

Szombathely Megyei Jog0 V6ros Kozgyrilese a 28312014. (V1.19.) Kgy. sz. hat6rozalban
hagyta jovd Szombathely Megyei Jog0 V6ros Hosszri T6v0 TelepUlesfejlesztesi
Koncepci6ja es Integr6lt TelepUlesfejlesztesi Strategiejet. A v6ros jelenleg hat6lyos, 2014Oldalsz6m: 3 / 6

ben elfogadott ITS-6n alapulva k6szUlt el az Integr6lt TerUleti Program (lTP), amely
elengedhetetlen volt ahhoz, hogy vdrosunk r6szesUlhessen a 2014-20 kozotti, a megyei
jog0 vdrosok szdm6ra el6rheto uni6s TOP forr6sokb6l. A Nemzetgazdas6gi Miniszt6rium
Region6lis Fejlesztesi Operativ Programok lr6nyito Hat6s6ga (lH) 2015 december6ben,
illetve 2016 janu6rj6ban folyamatosan hirdette meg felhivdsait a TerUlet- 6s
TelepUlesfejlesztesi Operativ Program keret6ben elnyerheto tdmogat6sokra.
TObb felhlvds eset6ben is feltetel volt, hogy a telepUl6s rendelkezzen ITS-sel 6s a beny0jtott
t6mogat6si k6relmekben szereplo mriszaki tarlalom megjelenjen a dokumentumban.
projektek
pAlylzatok elbir6l6sa sor6n elv6r6s volt, hogy
v6ros ITS-eben
szerepeljenek, az ITS-ben megfogalmazoll strat6giai c6lokhoz illeszkedjenek, amelyel az
lr6nyit6 Hatos6g minden esetben vizsgdlt 6s megfelelonek tal6lt. Ezta fajta dsszhangot a
kovetkez6 fejlesztesi ciklusban is szUks6ges lesz biztositani a tagSllami szintti OFTK es
Partners6gi Meg5llapod6s, valamint a v6rosi szintti ITS k6zott. Amennyiben vdrosunk a
2021-2027 kdzotti idoszak projektjeinek elSk6szites6t 6s operativ programoz6si szeml6letu
6tgondol6s6t idejeben megkezdi, az id6kdzben v6rhatoan mind gyorsu16 Utemben
kibontakoz6 orsz6gos fejleszt6spolitikai operativ programoz1shoz tdrten6 kapcsol6d6s is
biztosithat6 lesz.

a

A

A

mell6kelt szak6rtoi anyag

az al6bbi el6zetes

a

javaslatokat adja

TelepU lesfej lesztesi Strateg ia tervezett priorit6sa i nak 6s celj

a

i

nak

az

Integ16lt

:

F6 c6l:
Gazdas6gfejlesztes 6s kozleked6sfejleszt6s f6kusz0 komplex v5rosfejleszt6s Szombathely
nOvekv6 n6pess6g6nek 6s gazdasdg6nak kiszolg6l6sa valamint fenntarthato fejl6d6s6nek
biztosit6sa celjdbol.

C6l l. Gazdas{gfejleszt6s a versenyk6pesstig fokozisa a helyi gazdas6g nciveked6se
- Sz6ll Kilmin Terv
Priorit6sok:

-

A helyi v6llalkoz6sok tov6bbfejl6des6nek el6segit6se
Tov6bbi iparterUletek infrastrukt016inak fejleszt6se a mUk6do
befektet6sek vonz6sa 6rdek6ben
lpari munkahelyteremt6s a k6pzett munkaer6 szdmdnak ndvel6sevel

t6ke 6s

a

C6l ll. K6zben tartott n6pess6gnciveked6s 6s er6s identit6s - Szent M6rton Terv
Priorit6sok:

-

T6rsadalmi szolg6ltat6sok (nevel6s, oktat6s, eg6szs6gUgy, szoci6lis ell6t6s,
kult0ra, sport 6s rekre6ci6) infrastruktf 16inak fejleszt6se
N6pess6g n6veked6se a fiatal, kepzett koroszt6ly ar6ny6nak n6vel6se, a helyi
kozossegek fejleszt6se a t6rsadalmi kohezio 6s szolidaritds jegy6ben

C6l lll. Kcizleked6sfejleszt6s 6s j6l funkcion6l6 v5rosi szcivet - Ehen Gyula Terv:
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Priorit6sok:

-

HiAnyz6 kdzleked6si kapcsolatok ki6pitese
A megl6vo 0th6lozati elemek fejleszt6se
Kdzleked6si rendszer 6s kozoss6gi eszkozpark fejleszt6se
Parkolo fer6helyek sz6m6nak bovlt6se
Vas0t6llom6s 6s intermod6lis k6zpont fejleszt6se

Komplex v6rosfejleszt6s a lakoss6g es a v6llalkozdsok szAmAra vonzo
v6rosr6szek kialakit6sa 6s a kultu16lis Orokseg integr6lt v6delme 6rdek6ben
Az onkorm6nyzati tulajdonf barna mezos terUletek rehabilit6cioja komplex
v6rosfej leszt6si akciokkal
A kozlekedesb6l, frit6sb6l, epUletklimatiz6l6sb6l sz6rmaz6 l6gszennyezetts6g,
CO2 kibocs6t6s 6s energiapazarl6s csdkkent6se
A v6rosi klima javitdsa a vizfelUletek 6s zoldfelUletek rendszer6nek komplex
fejlesztes6vel
Kozmrlhalozatfejleszt6se
Okos v6ros fejlesztesek

Javaslom, hogy a fenti celokat 6s priorit6sokat el6zetes javaslatk6nt fogadja el a Kozgyrlles
6s azok kerUljenek r6szletesen kidolgozAsra az 0j IntegrSlt TelepUlesfejlesztesi Strategia
k6szlt6se sordn.
Kerem a Tisztelt Kozgyrilest, hogy az eloterjeszt6st megt6rgyalni, 6s ahatlrozatijavaslatot
elfogad n i sziveskedj6k.

Szombath ely,2019. 6prilis

,,1{',
/: Dr. PuskSs Tivadar:/
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Hat6roza!!-ig!g!
......../2019. (1V.30.) Kqv. sz. hatSrozat
,,El6zetes javaslat az Integr6lt
TelepUlesfejleszt6si Strategia tervezett priorit6sainak 6s celjainak r6szletes kidolgoz6s6ra"
cimri el6terjesztest megt6rgyalta 6s a kovetkezo dont6seket hozta:

Szombathely Megyei Jogri V6ros Kozgyfilese

az

1. A Kozgyfil6s a mell6klet szerint jov6hagyja az ITS keret6ben

r6szletes kidolgozSsra
javaslatot.
prioritdsokra
tervezett
6s c6lokra vonatkoz6 elozetes

2. A Kozgytil6s felkeri a polg6rmestert, hogy az 1. pontban j6v6hagyott javaslat
tovdbbdolgozdsSt 6s szUks6g szerinti kiegeszfteset kdvet6en az Uj integr6lt
telepUl6sfejleszt6si strat6gia teljes szak6rt6i v6ltozatSt terjessze a Kdzgyrll6s el6 a
t6rsadalmi vit6ra bocs6t6st mege16z6 jovdhagy6s c6lj6bol,

Felel6s:

Dr. Pusk6s Tivadar, polgdrmester
I lles Kdroly,.alpolg6rmester
Dr. K6rolyi Akos, jegyzo
(A veg rehajtds el6k6szit6s6ert:
Szak5ly Szabolcs, a VSrosfejleszt6si Kabinet vezetdje)

HatSrid5:

azonnal
2019. novemberi kozgyriles
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