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Előzetes tájékoztató Budapest Új Integrált Településfejlesztési
Stratégiájáról

Készítésének szükségessége
Budapest Főváros Közgyűlése 166/2020.(II.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Lechner
Tudásközpont által kidolgozott „Okos város fejlesztési modell módszertani útmutató” figyelembevételével új
Integrált Településfejlesztési Stratégiát készít, tekintettel arra, hogy a 2014-ben kidolgozott (és 2016-ban
felülvizsgált) dokumentum hatálya idei évben lejár.
Tartalma
A Stratégia olyan középtávra szóló városfejlesztési dokumentum, amely a Fővárosi Önkormányzatnak az
elkövetkezendő 7 évben megvalósítani tervezett fejlesztési irányait határozza majd meg.
Feladata lesz az egyes szakági stratégiai dokumentumokban szereplő fejlesztések összehangolt
megvalósíthatóságának integrálása, amelyhez figyelembevételre kerülnek majd a szakági kapcsolatok és
összefüggések, valamint feltárásra kerülnek az ellenirányú folyamatok is. Utóbbiak feloldására, az
együttműködési lehetőségek megtalálására szintén tesz majd javaslatot a Stratégia. Így, az egyensúly
fenntartásával fogja meghatározni a helyes fejlesztési irányok mentén a különböző típusú igények fontossági
sorrendjét és az intézkedések leghatékonyabb megvalósíthatóságának eszközrendszerét. Legyen az
szervezeti, eljárási, jogi vagy éppen együttműködési, finanszírozási.
Az egyes kitűzött célok eléréséhez pedig olyan beavatkozási pontok, akcióterületek is meghatározásra
kerülnek majd a tervezés során, amelyek a kiemelt fővárosi fejlesztési helyszíneken a szakági stratégiákban
meghatározott szempontok szerint, azok egymás hatásait erősítve tudnak megvalósulni. Tehát, a Stratégia
feladata nem a legapróbb beavatkozások megtervezése, és részletes projektek kidolgozása, hanem a
Fővárosi Önkormányzat számára kiemelt szerepkörrel bíró akcióterületeken jelentős koordinációs,
érdekegyeztető és fejlesztői szerep ellátásával átfogó, potenciális térségek fejlődésének elindítása.
Társadalmi egyeztetése
A Stratégia kidolgozásnak módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg részletesen. E szerint, a lakosság
számára, a tervezés megkezdése előtt, és az elkészült Stratégia Fővárosi Közgyűlési elfogadását megelőzően
szervezünk személyes találkozót a középtávú fejlesztési dokumentum elkészítése kapcsán felmerülő
vélemények, javaslatok megismerése érdekében.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének előzetes tájékoztató lakossági fóruma 2020.május 19.
16 órakor - a jelen veszélyhelyzetre való tekintettel - on-line formában kerül megrendezésre, ahol a tervezés
folyamatáról, kidolgozás módszeréről részletesebb tájékoztatást adunk.
A tervezési folyamat végén, a Stratégia munkaközi dokumentációjáról szóló lakossági fórum várhatóan 2020.
IV. negyedévében kerül majd sor.
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