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A vizsgálat 2.3. fejezete ismerteti a 2009-es IVS fő célkitűzéseit,
és az anyagban és a mellékletben egészen részletes képet mutat
az elmúlt években megvalósított fejlesztésekről. Azonban nem
derül ki egyértelműen, hogy az IVS-ben eltervezett fejlesztések
mennyiben kerültek megvalósításra, illetve hiányzik egy pár
mondatos összefoglaló értékelés, ami hozzájárulna az ITS jobb
megalapozásához. Az anyag kiegészítése szükséges ennek
megfelelően.
Az ITS akcióterületi fejlesztések közül csak néhány projekthez
(elsősorban a Duna-parti projektek) készült költségbecslés.
Továbbá nem látszik az sem, hogy melyik forrásból mekkora
összegre számítanak a fejlesztéseknél. Az ITS-nek tartalmazni a
kell – projektek becsült költsége mellett – a tervezési időszakban
(2015 – 2023) rendelkezésre álló források bármilyen módon
történő nagyságrendi pontosságú becslését.

Tervezői válasz

Módosítás helye

Nem

x

x

A dokumentum kiegészítésre került az „Az IVS-ben
megfogalmazott célkitűzések eddig megvalósult
eredményei” című fejezettel.

MV
2.3. fejezet
(27-29.o.)

A vonatkozó fejezet kiegészítésre került.

ITS
2.3. fejezet
(36. o.)

A DOKUMENTUM MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK
Változtatást
igényel

Észrevétel
helye

Észrevétel

MV

A nagyon részletes intézményi felsorolás mellett is kimaradt a
Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó)
említése, holott ez fővárosi összehasonlításban is egy igen kitűnő
intézmény. Javasolt az anyag kiegészítése.

x

A Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógia
Intézet (és feladatköre) beépítésre került a
dokumentumokba.

MV

Az 58-65. oldalnál érződik, hogy a szöveg máshonnan került
átvételre, ennek átolvasása és lerövidítése indokolt.

x

A szövegrész átdolgozásra, esetenként rövidítésre
került. A tartalom az Önkormányzat Humánszolgáltatási
Irodája által kötött.

MV

A városrészek lehatárolása és a főbb jellemzőik bemutatása
adatokra támaszkodva megtörtént, azonban nem történt meg a
korábbi adatokkal való összehasonlítás, tendenciákat nem
elemez az anyag a városrészekre vonatkozóan. A városrészekre

x

A városrészek elemzése kiegészítésre került az
észrevétel alapján.

Igen

Tervezői válasz

Módosítás helye

Nem
MV
4.1. fejezet (60.o.),
1. Melléklet 7. pont (8.o.)
MV
4.1. fejezet
(60-67.o.)
MV
3.1. fejezet
(196-199.o.)
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Észrevétel
helye

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

Észrevétel
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vonatkozó helyzetértékelést a KSH városrészi adatainak
felhasználásával kell elvégezni (a több éves népszámlálási
adatokra támaszkodva a folyamatok/tendenciák rövid
ismertetése). Amennyiben az adatszolgáltatás rendelkezésre áll,
a hiányosságok pótlása javasolt.
Javasolt a fővárosi koncepcióra mindenhol egységesen hivatkozni
(nem világos, hogy mikor melyiket használja (FTK vagy Bp.
2030)).
A 15. oldalon található városrészekre vonatkozó táblázat
logikailag nem oda való. Javasolt áthelyezni az 1.2. fejezet elejére
(a városrészi célok bemutatásához).
A stratégia nem tartalmaz ütemezést, de ennek indoklása
szerepel az anyagban, amely maximálisan elfogadható.
Ugyanakkor javasolt legalább az egyes projektek prioritását
tükrözendő kitölteni az 5. táblázat sávos ütemtervét (a
szövegben jelezve, hogy jelen fázisában egy sorrendiséget kíván
szemléltetni a táblázat).
Javasolt, hogy a dokumentum – a 4. Külső összefüggések című
fejezetben – mutassa be a Budapest 2020 ITS-el való kapcsolatot
is. (Ugyanebben a fejezetben a betűtípusok egységesítése
javasolt.)
Az ITS megvalósításához szükséges operatív menedzsment
szervezet elemei bemutatásra kerültek, de javasolt a szükséges
humánerőforrás elemzését is elvégezni (felhívni a figyelmet a
megvalósítás során jelentkező leterheltségből adódó
kapacitásigényre, és/vagy a korábbi évek tapasztalatai alapján
javaslatot tenni).
Az anyag nem ír arról, hogy a monitoring tevékenység
eredményei hogyan lesznek hozzáférhetőek a partnerek
számára, illetve a partnerek véleményét miként veszik
figyelembe a végrehajtás során. Javasolt a partnerek monitoring
és értékelési jellegű tevékenységekbe történő bevonásának
módjára vonatkozóan pár mondatot beilleszteni a szövegbe.

Tervezői válasz

Módosítás helye

Nem

x

A fővárosi koncepcióra való hivatkozások
egyértelműsítésre kerültek

ITS – Előzmények,
1., 4. fejezet
(6-7., 9., 69., 71.o.)

x

A városrészekre vonatkozó táblázat áthelyezésre került.

ITS
1.2. fejezet (12. o.)

x

x

A tervezés jelen fázisában az Önkormányzatnak a sávos
ütemterv kitöltéséhez nem áll rendelkezésére elegendő
információ (a sorrendiség a későbbi pályázati kiírásoktól
is függ).
Az egyes akcióterületeken megvalósuló fejlesztések
prioritását az akcióterületek sorszáma jelzi.
Az észrevétel alapján az „A stratégia és a
területfejlesztési és területrendezési tervek összhangja”
fejezet egy alfejezettel bővült, amely a Budapest 2020
ITS-el való kapcsolatot bemutatja. Továbbá a „4.1. A
stratégia külső összefüggései” fejezet „Az Integrált
Településfejlesztési Stratégia helye a tervrendszerben”
ábrájának módosítása megtörtént.

-

ITS
4.1. fejezet
(69., 73-75.o.)

x

Az észrevétel alapján az „Az integrált településfejlesztési
stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek
meghatározása” fejezet kiegészítésre került.

ITS
6.2. fejezet
(98.o.)

x

Az észrevétel alapján az „A monitoring rendszer
működtetési mechanizmusainak meghatározása” fejezet
kiegészítésre került.

ITS
6.4.2. fejezet
(99.o.)
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Az ITS dokumentum betűtípusait – nem csak a fent hivatkozott
fejezetben, hanem az egész anyagra vonatkozóan – javasolt
egységesíteni.

x

Tervezői válasz

Módosítás helye

Nem
A betűtípusok egységesítésre kerültek.

ITS – 2.4., 4.1., 6.2.
fejezet (36-39., 70.,
72., 97-98.o.),

