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BESZÁMOLÓ 
a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

A Belügyminisztérium „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált 

Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” projektje keretében a járásszékhely városoknak 

településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák (ITS) készültek.  

A somogyi járásszékhely városok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (5) és 31. § (1) bekezdése szerint véleményezésre 

megküldték a koncepciójuk, illetve ITS-ük tervezetét.  

A véleményezést a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága a Somogy Megyei 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) ÖR 4. sz. melléklet 

C.1.1. pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 14/2015.(VI.15.) számú határozatával végezte 

el. A bizottság megállapította, hogy  

 

1. Barcs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tartalmilag megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának és Somogy Megye 

Területfejlesztési Programjának, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja az alábbi 

észrevételekkel:  

- településfejlesztési koncepció elkészítése hasznos lett volna az ITS-sel egyidőben, hogy 

az összhang létrejöjjön és alapja legyen a készítendő településrendezési tervnek;      

2. Csurgó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tartalmilag megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának és Somogy Megye 

Területfejlesztési Programjának, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja az alábbi 

észrevételekkel:   

- a kulcsprojektek területi és építési igényeit érdemes lenne szerepeltetni, akkor a hatályos 

településrendezési tervnek való megfelelés is kiderülne;  

- a támogatási források szélesebb körét érdemes lenne kiterjeszteni (KEHOP, GINOP);   

- az indikátorok táblázatának kiegészítése javasolt.    

3. Fonyód Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tartalmilag megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának és Somogy Megye 

Területfejlesztési Programjának, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja az alábbi 

észrevételekkel:      

- a pénzügyi terv kiegészítése javasolt a projektek becsült költségével;  

- a településrendezési terv szükséges módosítását célszerű mielőbb elkezdeni; 

- az indikátor-tábla célértékeinek meghatározása hasznos lenne. 

4. Marcali Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásoknak, Somogy Megye Területfejlesztési 

Koncepciójának és Somogy Megye Területfejlesztési Programjának, a képviselőtestületnek 

elfogadásra javasolja az alábbi észrevételekkel:  

- hasznos lett volna a hiányzó örökségvédelmi hatástanulmányt elkészíteni a mostani 

tervezési folyamatban; 

- mindkét településfejlesztési dokumentumból hiányzik a városkörnyék közvetlenebb 

kapcsolatok, együttműködések konkrétabb megfogalmazása;  
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- a városkörnyéki projektjavaslatok alcím általánosságok helyett valós javaslatokat, 

igényeket tartalmazhatna.    

5. Nagyatád Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tartalmilag megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának és Somogy Megye 

Területfejlesztési Programjának, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja az alábbi 

észrevételekkel:     

- indokolt lett volna a településfejlesztési koncepció elkészítése ebben a tervezési 

folyamatban, hogy összhang legyen és megalapozza a településrendezési tervet;   

- segítette volna az előkészítést a tervezett fejlesztések településrendezési tervnek való 

megfelelésének vizsgálata.    

6. Siófok Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásoknak, Somogy Megye Területfejlesztési 

Koncepciójának és Somogy Megye Területfejlesztési Programjának, a képviselőtestületnek 

elfogadásra javasolja.  

7. Tab Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tartalmilag megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának és Somogy Megye 

Területfejlesztési Programjának, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja az alábbi 

észrevételekkel:    

- a város és vonzáskörzetének kapcsolatrendszerét, együttműködési lehetőségeit érdemes 

lett volna szerepeltetni; 

- hiányzik a kapcsolódási lehetőség a Koppány-programmal való együttműködésre; 

- a Tab és Zala közötti kerékpárút építése támogatható, de igazán hasznos a Tabon áthaladó 

országos jelentőségű (Külső-Somogyi kerékpárút: Szántód-Kőröshegy-Tamási… Pécs 

nyomvonal) vonatkozó szakaszának megépítése lenne.  

Kérem a Közgyűlést, hogy a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága 14/2015. 

(VI.15.) számú határozatával elfogadott, átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló 

beszámolót – amellyel a somogyi járásszékhely városok településfejlesztési koncepciójának és 

integrált településfejlesztési stratégiájának véleményezését végezte el – fogadja el. 
 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a területfejlesztési bizottság által a Somogy Megyei 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) ÖR. 4. sz. 

melléklet C.1.1. pontjában biztosított hatáskörében eljárva átruházott hatáskörben hozott, a 

somogyi járásszékhely városok településfejlesztési koncepciójának és integrált 

településfejlesztési stratégiájának véleményezéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Kaposvár, 2015. augusztus 18. 
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