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E l ő t e r j e s z t é s 
 
 
 
Tárgy: Sárbogárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata 
 
 
2016. év tavaszán a Területi Operatív Programok keretében (TOP) kiírt pályázatok 
elbírálásánál feltétel volt, hogy a pályázó önkormányzatok rendelkezzenek középtávra szóló 
Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS). 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 177/2016. (X. 14.). határozatával fogadta 
el Sárbogárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). 
 
Az ITS meghatározza azokat a rövid és középtávú városfejlesztési feladatokat, amelyeket a 
Településfejlesztési koncepcióban előirányzott célkitűzések közül a legreálisabbaknak és a 
településfejlesztési szempontból a legfontosabbaknak tartunk. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TR.)  7. §-a alapján az 
Önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy 
továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít.  

Az ITS célja, hogy a koncepció keretében kialakított célrendszer tematikus céljai alapján 
vezesse le azokat a konkrét beavatkozásokat, projekteket, amelyek a stratégia értelmében 
megvalósításra kerülnek. A projektek összetételének olyannak kell lennie, amely többségük 
megvalósítása esetén biztosítja, hogy a stratégiai célok is teljesüljenek. 

Az ITS keretében már nemcsak általában, hanem az egyes városrészekre, akcióterületekre 
vonatkozóan is értelmezni kell a beavatkozásokat. Ez azért fontos, hogy a beavatkozások 
eredményeként érvényre jussanak azok a súlypontozások, amelyeket a kiírás előnyben kíván 
részesíteni, ugyanakkor követhetővé teszi azt is, hogy a városrészek egyenletes színvonal 
irányába fejlődjenek. 

Sárbogárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája legutóbb 2019. augusztusában 
került felülvizsgálatra, akkor Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 156/2019. 
(IX.20.) határozatában úgy döntött, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia továbbra is 
megfelel az Önkormányzat rövid és középtávú fejlesztési elképzeléseinek. Módosítását nem 
tartotta szükségesnek.  

A Területi Operatív Programok következő tervezési időszakában (TOP 2021 -2027) szintén 
követelmény, hogy hogy a pályázó önkormányzatok rendelkezzenek középtávra szóló 
Integrált Településfejlesztési Stratégiával. Ezért fontosnak tartom, hogy ezúttal történjen meg 
a 2016-ban elfogadott ITS felülvizsgálata, aktualizálása, módosítása. 

 
 
 



 

 

Határozati javaslat  
 
 
 
Sárbogárd Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és 
hatáskörében eljárva a „Sárbogárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 
 
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, Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 177/2016. (X. 14.). határozatával elfogadott Sárbogárd Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját áttekintettem és úgy döntöttem, hogy szükséges 
annak felülvizsgálata, aktualizálása, azaz a módosítása. 
 
Intézkedem a módosítást végző tervezőiroda, ajánlattételi eljárás keretében történő 
kiválasztásáról és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárás 
lefolytatásáról. 
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