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A PROJEKT SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA

o

A tervezők kiválasztása
közbeszerzéssel

o

Regionális Szakértői Csoportok
felállítása

o

Együttműködési megállapodás
a Belügyminisztérium és az
önkormányzatok között

o

KSH adatszolgáltatások
biztosítása

o

Informatikai támogatás nyújtása
(LLTK)

A KÖZPONTI SZAKÉRTŐI CSOPORT ÁLTAL ELVÉGZETT
FELADATOK
o

az ajánlattevők szakmai ajánlatának értékelése, ennek keretében pályázatonként szakvélemény elkészítése

o

részvétel a munkaindító konzultációkon az ITS-ek kidolgozásának egységes értelmezése érdekében

o

a tervezést segítő útmutatók, segédletek összeállítása


a BM tervezési útmutató egyes témáinak további írásos részletezése



javaslat a regionális összefoglaló dokumentumok tartalmi követelményeinek meghatározásához



javaslat a településfejlesztési dokumentumok értékelésére



útmutató a településfejlesztési dokumentumok megfelelésének megítélésére



minta az összefoglaló értékelés elkészítéséhez



javaslat a zárójelentés fő tartalmi elemeire

o

szakvélemények, állásfoglalások megfogalmazása az ajánlattételi időszakban, majd a tervezés során felmerülő
problémák megoldása érdekében.

o

részvétel az elkészült ITS-ek és a regionális összefoglaló dokumentumok szakmai megfelelőségének
megítélésében


részvétel az ITS értékelőinek szakmai felkészítésében



az elkészült értékelések minőségbiztosítása



zárójelentések véleményezése

o

részvétel a havi rendszerességgel megtartott regionális szakmai konzultációkon

o

részvétel a projekt nyilvánosságát biztosító zárórendezvény szakmai előkészítésében és megtartásában

A PROJEKT EREDMÉNYEI
Összesen a 152 járásszékhely városból 140,
a 23 fővárosi kerületből 15 vett részt a projektben,
melynek keretében így 155 ITS,
és további 33 TK készült el.

A PROJEKT EREDMÉNYEI

o

Jó minőségű, egységes szemléletű településfejlesztési dokumentumok készültek a járásszékhely települések és a
fővárosi kerületek számára

o

Hozzájárulás a stratégiai tervezés megvalósításához az önkormányzatoknál

o

Hozzájárulás a nemzetközileg is versenyképes, policentrikus városhálózat kialakításához

o

Korszerű urbanisztikai elvek alkalmazása

o



integrált szemléletmód



fenntarthatóság elvének alkalmazása



széleskörű partnerség megvalósítása

Illeszkedés az EU irányelveihez

PROJEKT TAPASZTALATAI, ELŐREMUTATÓ
JAVASLATOK
Együttműködés az önkormányzattal és a partnerekkel
 „Irányító csoport”

 Munkacsoportok
 Partnerség kiterjesztése a funkcionális várostérségre
A tartalmi követelményekre vonatkozó javaslatok
 Megalapozó vizsgálat Kormányrendelet szerinti tartalma
 Formális államigazgatási egyeztetés
 Elavult Településfejlesztési Koncepciók
 Indikátorok, projektköltségek, ütemezés meghatározásának nehézségei
Az önkormányzatok további feladataira vonatkozó ajánlások, javaslatok
 Folyamatos tervezési tevékenység (monitorozás, felülvizsgálat)
 „Túltervezettség”
 Stratégiák „forrás-központúsága”
 Párhuzamosságok a fejlesztéseknél
 Kedvezőtlen változások a szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területeknél

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

