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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS DOKUMENTUMAI (Étv. II. fejezet)

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (15-20 év)

II. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (ITS)
(5-7 év)

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Hosszú távú fejlesztési dokumentum, amely
rendszerbe foglalja a településfejlesztési
döntéseket.

A koncepcióban megfogalmazott környezeti,
társadalmi, gazdasági célok megvalósítását szolgáló
középtávú fejlesztési program.

A település egészére készített, a település
környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira
alapozó, a változások irányait, fejlesztési célokat
hosszú távra meghatározó és rendszerbe foglaló
dokumentum.

A rendelkezésre álló és bevonható források
ismeretében határozza meg a koncepcióban
megfogalmazott meghatározott célok megvalósítását
szolgáló beavatkozásokat, programokat, a
megvalósítás eszközeit, nyomon követését.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE HATÁROZATTAL FOGADJA EL
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS AZ ITS TERVEZÉSÉNEK
MÉRFÖLDKÖVEI
I.

Megalapozó Vizsgálat (2015. április)

II.

Településfejlesztési Koncepció (2015. május 25.)

III.

Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015. május 25.)

IV.

Államigazgatási egyeztetés és társadalmasítás időszak (2015. május 25. – június 24.)

V.

Államigazgatási észrevételek bedolgozása (2015. június 24. – június 29.)

VI.

Szakmai megfelelőségi vizsgálatra, a város egyetértésével a Koncepció és az ITS tervezet
megküldés a BM-nek (2015. június 29.)

VII. BM minőségbiztosítása után a Koncepció és az ITS véglegesítése, majd jóváhagyásra megküldése
a BM-nek (2015.augusztus 17.)
VIII. BM jóváhagyása után a Koncepció és az ITS testület elé terjesztése (2015. szeptember)

Probléma elemzés,
SWOT workshop (SMCS)

Helyzetelemzés, Helyzetértékelés

Helyzetfeltárás

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
KIVÁLASZTOTT ELŐZETES FEJLESZTÉSI
IRÁNYAI

Indikatív fejlesztési
területek

Indikatív fejlesztési
irányok

Megalapozó Vizsgálat
Önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott fejlesztési irányairól,
és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés
alapjának

Fejlesztési
területek,
fejlesztési irányok
kidolgozása

Célok

Jövőkép

Településfejlesztési Koncepció, ITS

Az Önkormányzat dönt a településfejlesztési koncepció és az
integrált településfejlesztési stratégia elfogadásáról

BM minőségbiztosítás

SMCS megbeszélések
fejlesztési irányok meghatározása

A TERVEZÉS FOLYAMATA
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PROBLÉMATÉRKÉP

Jelmagyarázat
Ivóvízzel ellátott csatornázatlan terület
Lakossági parkolóhiányos terület
Jogilag rendezetlen árvízvédelmi védvonal
Elégtelen kapacitású partszakasz (Illatos árok)
Potenciálisan talajszennyezett terület
Zajkonfliktussal érintett út- és vasútvonal
Alulhasznosított / használaton kívüli terület
Alacsony szintű zöldfelületi intenzitású terület
Hálózati kapcsolatok hiánya

Vasút, HÉV elválasztó hatása
Nehezen megközelíthető hajóállomás
Túlterhelt központi terület
Szegregátum

ÉRTÉKTÉRKÉP

ITS IX.

Jelmagyarázat
Többirányú elérhetőség (közösségi, közúti
közlekedés)
Gyorsvasút / HÉV feltárás
Összvárosi szintű kötöttpályás közlekedés

Forrás
Településképi jelentőségű fasor
Jelentős zöldfelülettel bíró lakóterület
Jelentős zöldfelülettel bíró egyéb terület (erdő,
közpark, közkert, intézményterület)
Műemlék

Fővárosi védettségű épület
Fővárosi védettségű épületegyüttes
Történelmi emlékhely
Műemléki jelentőségű terület
Műemléki környezet
Világörökségi helyszín vedőövezete
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ÁTFOGÓ
CÉLOK

JÖVŐKÉP

CÉLRENDSZER

A hagyományaira és értékeire támaszkodó innovatív kerület, amely élhető és fenntartható környezetet biztosít a
lakóinak, az itt dolgozóknak és az idelátogatóknak egyaránt
TÁRSADALOM (T)

KÖRNYEZET (K)

GAZDASÁG (G)

Aktív, egészséges, összetartó és befogadó
helyi társadalom

Komfortos, biztonságos és élhető környezet

Vonzó, támogató és innovatív helyi gazdaság

K.1. energiatakarékos és fenntartható
közlekedés, az alternatív módok erősítése

G.1. helyi gazdaság fellendítése, helyi

T.1. oktatási és kulturális identitás további
erősítése és támogatása

munkahelyteremtés

TKG.1. az idegenforgalom támogatása, a ferencvárosi ’brand’ erősítése
TKG.2. a lakóterületek városrehabilitációs programjának folytatása

STRATÉGIAI CÉLOK

TKG.3. a Duna part intenzívebb bevonása a kerület vérkeringésébe

T.2. a helyi igényekhez alkalmazkodó korszerű

KG.1. gazdasági funkcióváltás a meglévő barnamezős területek komplex rehabilitációjának előkészítésével

humán intézményrendszer fejlesztése

és megvalósításának támogatásával, a terület értékeinek előtérbehelyezésével

T.3. oktatás fejlesztése

K.2. intermodális csomópontok és kapcsolatok
erősítése

szolgáltatások fejlesztése

TK.1. rekreációs igényeket is kielégítő zöldfelületi rendszer és közösségi terek fejlesztése
G.3. gazdaság versenyképesség javítása a K+F+I
támogatásával, és az üzleti környezet javításával

TK.2. szegregációs folyamatok mérséklése, szociális városrehabilitáció
T.4. esélyteremtés lehetőségeinek javítása a

KG.2. térszerkezeti hiányosságok megszüntetése és a feltáratlan területek közlekedési kapcsolatainak és
elérhetőségeinek fejlesztése, izoláló közlekedési elemek áthelyezése

köznevelési intézményekben

T.5. idősek ellátásának javítása

KG.3. a Duna part egységes rekreációs, szolgáltató és lakóövezetté alakítása a hasznosításban érintett
szereplők együttműködésével

TK.3. közterületek megújítása a gyalogos és alternatív közlekedési módok támogatása, az
akadálymentesített területek növelése
HORIZONTÁLIS
CÉLOK

G.2. a turizmushoz kapcsolódó elsődleges

 kezdeményező városfejlesztés
 együttműködő partnerség
 tradíciók és identitás megőrzése

G.4. kedvező gazdasági környezet kialakítása

 klímatudatos, környezettudatos, fenntartható szemlélet
 a kerület pozícionálása

Ferencvárosi akcióterületek
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1. Akcióterület – Ferencvárosi városrehabilitációs terület

ITS IX.

2. Akcióterület – Duna-part fejlesztése
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3. Akcióterület – Multimodális intézményterület
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4. Akcióterület – Ferencvárosi pályaudvar
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Összefoglaló
A tervek (a koncepció és az ITS) elfogadásra alkalmasak
•

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelnek

•

Az államigazgatási egyeztetések során érkezett észrevételek átvezetésre kerültek

•

A Belügyminisztérium szakmai jóváhagyását bírja

A kerületi fejlesztésekre lehetőséget teremt
•

Forrásszerzésre alkalmas – akár 2015. év végi felhívás-megjelentetés esetén is

•

Építési korlátozásokat és egyéb megkötéseket nem tartalmaz

Javaslat: a dokumentum kerüljön jelen formájában elfogadásra.
… Ha közben változik az álláspont – évente felül lehet vizsgálni …
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

