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Tisztelt Képviselő – Testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutoljára a 2015. június 19-ülésen 
fogadott el tájékoztatót az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) összeállításának
állásáról, államigazgatási egyeztetési, minőségbiztosítási folyamatáról. 

A hivatkozott és a 2015. február 20-i ülésünkön elfogadott tájékoztatókban részletesen
bemutatásra került az ITS készítésének, elfogadásának folyamata, amelyek
eredményeként – az előterjesztésekben leírtaknak megfelelően – elkészültek a 
„Tapolca ITS1, I. Megalapozó munkarész végleges változat”, és a „Tapolca ITS2, II.
Stratégia végleges változat „című anyagok, amelyek honlapunkon megismerhetők, 
letölthetők, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán papíralapon 
is olvasható.

A Belügyminisztériummal kötött megállapodásunknak, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8) Korm. rendelet szabályozásának megfelelően lefolytattuk az ITS 
államigazgatási egyeztetését.

A beérkezett, az előkészítő munkát elismerő, érdemi, pontosító észrevételek az ITS 
konzorcium szakértőivel egyeztetetten beépítésre kerültek. 

Az államigazgatási egyeztetési folyamat befejeztével az ITS kiegészített, a beérkezett
érdemi véleményeket, javításokat, pontosításokat is tartalmazó változatát tervezői 
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partnerünk egyetértési nyilatkozatunkkal továbbította a Belügyminisztérium részére,
majd az általuk tett összefoglaló értékelést figyelembe véve a kiegészített
településfejlesztési dokumentumot az azt jóváhagyó nyilatkozattal küldtük meg
részükre minőségbiztosítás végett. 

A szakmai megfelelőség vizsgálattal párhuzamosan a már hivatkozott – a 
Belügyminisztériummal kötött – megállapodásnak megfelelően Parapatics Tamás 
önkormányzati koordinátornak – Papp Zoltán főépítésszel egyeztetetten – is 
tájékoztató és összefoglaló dokumentumokat kellett készítenie és továbbítania.
Ezekben rögzítésre került, hogy a tervezetben átgondolt, a település fejlődése 
szempontjából jól megfogalmazott célok kerültek megállapításra, hangsúlyt helyezve
a környezetvédelmi, tájképvédelmi szempontokkal összeegyeztetett gazdasági
fejlődésre, valamint a kisvárosias jelleg megőrzésére. A célokhoz rendelt források 
többsége európai uniós forrásokból valósítható meg, ugyanakkor a hazai, saját, vagy
a magánszféra forrásaiból megvalósuló projektek sem alárendeltek, ezáltal egy
folyamatos tudatos városfejlesztés valósulhat meg.

Az előkészítő folyamat zárásaként a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, 
„Közép-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és
középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt 
keretében készített ITS tervezetet a belügyminisztériumi szakértők a 
minőségbiztosítási szakmai követelményrendszer szempontjából megvizsgálták és azt 
a velünk kötött megállapodás szerint teljesítettnek tartották.

A BM Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkára által megküldött, a
településfejlesztési dokumentum szakmai megfelelőségét igazoló értesítés a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

A benne foglaltaknak megfelelően a „Tapolca Integrált Településfejlesztési Stratégia” 
dokumentumot a rendelkezésünkre álló határidőben, jóváhagyásra terjesztem a 
képviselő-testületi ülés elé.  

A készítés folyamatában a „Partnerségi egyeztetés szabályai, Tapolca Város
Önkormányzata” című dokumentumban foglaltak alapján létrehozott 
munkacsoportok tagjai részvételével tartott rendezvényeken, műhelymunka 
megbeszéléseken, személyes beszélgetések során az önkormányzati-hivatali, a
gazdasági-társadalmi szervezetek vezetői, képviselői észrevételeikkel, véleményükkel 
nagyban segítették a Képviselő-testület jövőbeni munkáját meghatározó, átlátható és 
számon kérhető igen jelentős fejlesztési dokumentum készítését. Rendelkezésre 
állásukért, érdemi munkájukért elismerés illeti a személyeket és szervezeteket.

Köszönet jár a KD-ITS konzorcium tagjai és alkalmazottai, továbbá a
Belügyminisztérium érintett munkatársai irányába is a projekt megvalósítási
folyamatában végzett lelkiismeretes, rugalmas munkavégzésért.
Az ITS végleges tervezete a város honlapján jelenleg is elérhető a lakossági, és a 
partnerségi egyeztetési folyamatban részt nem vevő szervezetek véleményei 
megismerése végett. Az előterjesztés elkészítése időpontjáig észrevétel nem érkezett. 
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Az ITS „Partnerségi egyeztetés szabályai, Tapolca Város Önkormányzata” című 
dokumentumban foglaltak szerint – az egyeztetési folyamat lezárásaként a képviselő-
testületi jóváhagyás előtt – előre meghirdetett időpontban moderált lakossági fórumot 
is tartunk, amelyre Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági 
Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülése napján, azt megelőzően 14.30 órakor kerül sor. 
A lakossági fórumon és képviselő-testületi ülésen a KD-ITS konzorcium képviselői is 
részt vesznek, az esetlegesen érkező, érdemi javaslatok beillesztésre kerülnek. 

Az Integrált Területfejlesztési Stratégiával párhuzamosan készült és elfogadott,
„Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019” című 
dokumentumban reális, megvalósítható célokat határoztunk meg, amelyek
illeszkednek Veszprém megye és a Balaton erre jogosult szervezetei által
készített/készülő operatív programokhoz.  
Kijelenthetjük, hogy Tapolca fejlődésének, fejlesztésének alapdokumentumai 
egymással szinergiában vannak.

Kérem a belügyminisztériumi szakértők által minőségbiztosítási szakmai 
követelményrendszer szempontjából megvizsgált és a közöttünk fennálló
megállapodás alapján általuk teljesítettnek tartott, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő Integrált Településfejlesztési Stratégia végleges változatát jóváhagyni 
szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a képviselő-testületi ülésen elfogadott 
kiegészítésekkel – a határozat mellékletét
képező – Tapolca Integrált Településfejlesztési 
Stratégia” dokumentumot jóváhagyja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

II.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete köszönetét fejezi ki mindazon
személyeknek és szervezeteknek, akik és
amelyek segítették a jövőbeni munkát 
meghatározó, átlátható és számon kérhető 
jelentős fejlesztési dokumentum, a „Tapolca  
Integrált Településfejlesztési Stratégia”
elkészítését.

III.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete köszönetét fejezi ki a
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Belügyminisztérium munkatársai és a KD-ITS
konzorcium tagjai irányába a KDOP-6.2.1/K-13-
2014-0002 azonosító számú, „Közép-Dunántúli
Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák
kidolgozása” című projekt tapolcai 
megvalósítása folyamatában tanúsított
munkáért.

Tapolca, 2015. szeptember 4.

Dobó Zoltán
polgármester




