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Előterjesztés 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról szóló Aszód Város 

Polgármesterének 41/2021. (VI.11.) számú határozatában döntés született arról, hogy: 

1. Aszód Város Önkormányzata ajánlati felhívást tesz közzé „Aszód Integrált 

Településfejlesztési Stratégia” (ITS) felülvizsgálatára valamint TOP Plusz Városfejlesztési 

Programterv (TVP) kidolgozására. 

2. A nyertes ajánlattevővel Aszód Város Önkormányzat képviseletében a polgármester 

szerződést köt, amennyiben az ajánlat nem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt, azaz nettó 

15.000.000 Ft-ot. 

 

Az ajánlati felhívást a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Pro Regio Kft.) nyerte meg, aki a fenti tervezési feladatot 9 200 

000 Ft + 2 484 000 Ft ÁFA = 11 684 000 Ft áron vállalta. Az Önkormányzat vállalkozási 

szerződést kötött a Pro Regio Kft.-vel „Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia” (ITS) 

felülvizsgálatára valamint TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) kidolgozására. 

 

Dr. Gordos Tamás a Pro Regio Kft. szakmai igazgatója novemberben továbbította Stefán 

László Pénzügyminisztérium RFP IH Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály 

főosztályvezetőjének augusztusi levelét, amelyben az alábbiakat írta: 

 

„A 2021-27-es Európai Uniós ciklus TOP Plusz forrásai finanszírozást biztosítanak a 

fenntartható városfejlesztésre az Európai Parlament és a Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA 

rendelet) 11. cikke alapján. Ahhoz, hogy a cikk hatálya alá eső városok a számukra dedikált 
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forráskerettel tudjanak tervezni, fenntartható városfejlesztési stratégiát kell készíteniük az 

Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutatónak megfelelően. Ennek érdekében az 

Irányító Hatóság elkészítette a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) módszertani 

útmutatóját tartalmazó Kézikönyvet. 

  

Tájékoztatom, hogy az Irányító Hatóság módszertana szerint elkészítendő Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégia és az Integrált Településfejlesztési Stratégia a továbbiakban 

formálisan elválik egymástól. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének 

feltételrendszerét a 314/2012-es Kormányrendelet, valamint az azt felváltó, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletével bevezetett 

településfejlesztési terv rögzíti, és településfejlesztési eszközként a Miniszterelnökség 

hatáskörébe tartozik annak módszertani követelményeinek definiálása. A Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégia a 2021-27-es uniós költségvetési időszak forrásfelhasználásának 

feltételeként elkészülő stratégiai dokumentum…” 

 

Fenti e-mailben érkezett augusztusi keltezésű levelet az Önkormányzat nem kapta meg, így 

nem állt módomban a Képviselő-testületet korábban tájékoztatni a változásról.  

 

Tekintettel, arra, hogy az Önkormányzat számára továbbra is az az elérni kívánt cél, hogy 

stratégiai alapon, önálló forráskeret felhasználására kapjon felhatalmazást, az Irányító Hatóság 

által leírtak szerint szükségessé válik a vállalkozási szerződés módosítása. Az Önkormányzat 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) helyett Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

(továbbiakban: FVS) készítésével bízza meg a Pro Regio Kft-t, a TVP elkészítése mellett. 

 

Mostanra elkészült a helyzetfeltárást és helyzetértékelést tartalmazó megalapozó munkarész, 

valamint a stratégiai célokat megfogalmazó stratégiai munkarész. A munkarész kidolgozása 

folyamán a lakosságot, a közintézményeket és a gazdasági szereplőket felkértük egy kérdőív 

kitöltésére. A kérdőívek kitöltésének határideje az előterjesztés elkészültének hetében jár le, 

így arra kértem a tervezőket, hogy a Képviselő-testület ülésére a kérdőívek kiértékeléséről 

külön összefoglaló anyag készüljön.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy az anyag a Pénzügyminisztérium által kiadott Módszertani 

Útmutató alapján készült. Az anyagban szereplő adatok a 2011-es népszámlálás után közzétett 

Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan kiadott statisztikákra épülnek, tekintettel arra, 



 

hogy a 2021-ben tervezett népszámlálás a járványhelyzetre való tekintettel nem történt meg. Az 

anyagban található elnevezések, megnevezések alapját a 2015-ben elfogadott ITS képzi, 

melyek megváltoztatására a Módszertani Útmutató alapján nincs lehetőség. Az anyagban több 

helyen jelezve van a jelenlegi állapot, elnevezés.  

 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés mellékletét képező FVS megalapozó 

és stratégiai munkarészét véleményezzék, elfogadják, valamint, hogy az FVS-t tovább 

tervezésre javasolják. 

 

A stratégiai célok elfogadását követően a kidolgozott FVS-t a januári testületi ülésen ismételten 

a képviselő-testület elé tárjuk, és az ott elfogadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát 

megküldjük az Irányító Hatóság (IH) felé jóváhagyásra. Az IH által javított/ jóváhagyott 

terveket végső jóváhagyása szintén a Képviselő-testület hatásköre lesz.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi két határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjenek.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

..../2021. (........) önkormányzati határozata 

a 41/2021. (VI.11.) számú polgármesteri határozat módosításáról 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégiával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az abban foglaltakat 

elfogadja.  

 

A Képviselő-testület a 41/2021. (VI.11.) sz. határozatában elfogadott Integrált 

Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára vonatkozó határozatát a jogi környezetben 

bekövetkezett változások miatt úgy módosítja, hogy városfejlesztési támogatások 

igénybevételéhez szükséges Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát készíttet az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata helyett. 

 

A Képviselő-testület a 41/2021. (VI.11.) polgármesteri határozat egyéb rendelkezésein nem 

kíván módosítani. 



 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.  

 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  

Határidő: a szerződésmódosítás megérkezését követően azonnal 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

..../2021. (........) önkormányzati határozata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia célrendszerének elfogadásáról 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégia megalapozó és a stratégiai munkarészek anyagát, mely tartalmával egyetért és a 

megfogalmazott stratégiai célkitűzések mentén a dokumentációt továbbtervezésre alkalmasnak 

találta. 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2022. januári testületi ülésen való tárgyalásának 

előkészítéséről.  

 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester és Szászi Tamás Településfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály osztályvezető  

 

Határidő: a tervező cég értesítésére azonnal 

 

Aszód, 2021. 11. 10. 

 
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 
 

Látta: Dr. Lukács Adrienn  

jegyző 
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