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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A múlt év során a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi 
Főosztálya tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Regionális Operatív Programok 
keretében szakmai támogatást biztosít a járásszékhely városoknak, így Komló 
városának is a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia elkészítéséhez, felülvizsgálatához. A felülvizsgálatot a jelenlegi időszak 
tapasztalatai, a kohéziós politika új szabályai és az új kihívások indokolják. A 
stratégia kidolgozása, mely a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján történik, jó 
alapot nyújthat a 2014-2020. közötti időszakban a városunkban megvalósuló 
fejlesztésekhez. A megkeresésre válaszul kitöltöttük és megküldtük a jelentkezési 
lapot, így bekerültünk a 2015. év során a DDOP-6.2.1/K pályázati konstrukción 
belül megvalósítandó programba.  
Azon önkormányzatok, akik részesülnek ebben a térítésmentes szolgáltatásban, 
körülbelül 70-80 szakértői nap tervezési kapacitást vehetnek igénybe a közbeszerzés 
alapján központilag kiválasztott szakértők bevonásával. A Belügyminisztérium által 
kiválasztott szakértő a budapesti székhelyű Terra Stúdió Kft. lett, amely 
alvállalkozóként további tervezőcsoportokat von be a munka elvégzésébe.  
Az ITS a jogszabályi követelmények alapján kerül kidolgozásra, ugyanakkor a 
tervek szerint maximálisan figyelembe veszi Komló sajátosságait és igényeit. Az 
ITS létrehozásához szükséges KSH adatszolgáltatás költségeit a 
Belügyminisztérium átvállalja, a városnak fizetési kötelezettsége nem keletkezik.  
A Belügyminisztérium január első munkahetében juttatta el önkormányzatunk 
részére a kötendő végleges tartalmú együttműködési megállapodás tervezetét, 
melyet 3 napon belül aláírva kértek visszaküldeni. A szerződéstervezet egyedi 
módosítására nem volt lehetőség, a dokumentum a támogatással kapcsolatban a 
felek jogait és kötelezettségeit rendezi. Az együttműködési megállapodást – 
tekintettel arra, hogy az Komló számára előnyös – az SZMSZ-ben biztosított 
hatáskörömben aláírtam és határidőn belül a Belügyminisztériumnak megküldtük. A 
megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.  
A már említett településfejlesztési dokumentumok elkészítése érdekében 
önkormányzatunknak aktívan részt kell vennie a közös munkában. 
Első lépésként 2015. január 13-án került sor hivatalunkban arra a találkozóra, 
melyen részt vettek a Terra Stúdió Kft. és az általa meghívott PÉCSÉPTERV Kft. 
képviselői, valamint az önkormányzat vezetése és a hivatal illetékes szakemberei. A 
találkozón tájékoztatást kaptunk a tervezett munka fázisairól, a betartandó 
határidőkről, a munkában aktívan részt vevő munkacsoportok megalakításának 
szükségességéről, egyben tájékoztatást adtam Komló jelenlegi helyzetéről, 
lehetőségeiről, gondjairól a tervezett fejlesztési célokról. 
A településfejlesztési dokumentumok készítése során előzetesen és menet közben is 
folyamatosan tájékoztatni kell az illetékes államigazgatási szerveket, a területi és 
közvetlenül érintett szomszédos önkormányzatokat. 
Fontos eleme a folyamatnak a partnerség, mely a fenti szerveken kívül magában 
foglalja a lakosság és a település gazdasági, társadalmi érdekcsoportjainak 
tájékoztatását, véleményének beépítését a dokumentumokba. A településfejlesztéssel 
és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjére vonatkozóan az SZMSZ IX. 
függeléke rendelkezik. Az előterjesztés 2. sz. melléklete a projekt keretében 
kidolgozott dokumentumok készítése során alkalmazott partnerségi terv. 



A dokumentumok készítésének fázisaiban elsődleges véleményező, döntéshozó 
szerepet kap belső munkacsoportként az irányító munkacsoport, valamint a 
gazdasági és a humán munkacsoport. 
Az általuk véleményezett, jóváhagyott anyag kerül társadalmi egyeztetésre. 
A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
végleges tervezete az irányító munkacsoport döntését követően 2015. nyarán kerül a 
képviselő-testület elé elfogadásra. A stratégiai dokumentumok a város fejlődése 
szempontjából rendkívül fontosak, a pályázati támogatás miatt a felmerülő költségek 
a költségvetésünket nem terhelik. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottságok 
állásfoglalása figyelembevételével tárgyalja meg, a megkötött együttműködési 
megállapodást utólagosan hagyja jóvá, valamint a dokumentumkészítési 
folyamathoz kapcsolódó partnerségi tervet fogadja el! 
 
Határozati  javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság és a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta az 
„Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Településfejlesztési Koncepció 
kidolgozása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztériummal 
megkötött Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési 
Koncepció kidolgozásáról szóló együttműködési megállapodásban foglaltakat 
megismerte és azt utólagosan – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint – 
jóváhagyja.  
 

2.) A Képviselő-testület tájékozódott a városfejlesztés szempontjából alapvető 
fontosságú stratégiai dokumentumok készítésének menetéről és az ehhez 
kapcsolódó – az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő – partnerségi 
tervet, a benne foglalt munkacsoportokat és azok személyi összetételét 
elfogadja. 

 
Komló, 2015. január 19. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
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