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I. Tartalmi összefoglaló 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXL törvény ll. § (l) bekezdés 
a) pont aa) alpontja rendelkezik arról, hogy területfejlesztési feladatainak részeként a fővárosi 
önkormányzat - a kerületi önkormányzatok többségének egyetértésével - kidolgozza és 
határozattal elfogadja a fővárosi területfejlesztési koncepció figyelembevételével készülő 
fővárosi területfejlesztési programot. 

A 2014-2020 közötti uniós tervezési időszakra való felkészülés egyik fontos eszköze a jelen 
előterjesztés alapján tárgyalt Fővárosi Területfejlesztési Program (a továbbiakban: FÖTEP), 
amelynek stratégiai és operatív munkarészeit az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

A FŐTEP az alábbi stratégiai célokat határozza meg: 

l. Kezdeményező, együttműködő terület-, város- és térségfejlesztés: 

Fontos az önkormányzati irányító, koordináló szerepkör erősítése annak érdekében, hogy a 
lakosság és a gazdasági élet szereplői számára minél kedvezőbb intézményi és 
infrastrukturális feltételeket lehessen megteremteni. 

2. Tudásalapú, versenyképes, innovatív és "zöld" gazdaság: 

A város fenntartható jövője szempontjából lényeges az energiahatékony, előremutató és 
versenyképes szerkezetű, vonzó gazdasági környezet megteremtése. 

3. Partnerség- a jövő közös tervezése, összehangolt fejlesztések Budapesten és a 
várostérségben: 

Cél, hogy Budapest és Pest megye mint városrégió gazdasági ereje, fejlettségére, társadalmi 
és kulturális sokszínűségére és a hazai K+F és innováció koncentrációjára alapozva az európai 
központok versenyében minél jobb pozíciót vívjon ki. 

4. Nemzetközi szerepkör erősítése a térségi pozíció kihasználásával: 

Fontos, hogy a makroregionális csomóponti funkciók erősítése a fenntarthatóság 
figyelembevételével történjék. 

5. Hatékony városszerkezet kialakítása- kompakt város: 

Meg kell őrizni a város kiegyensúlyozott városszerkezetét, kompakt és vegyes használatát, 
előnyben részesítve a közösségi közlekedést. 



6. A környezeti erőforrások védelme és fenntartható használata, a természeti értékek 
megőrzése: 

A környezeti elemek védelme és az élhetőség szempontjából kiemelten fontos, hogy elegendő 
biológiailag aktív zöldfelület álljon rendelkezésre, megmaradjanak a fővárosi élőhelyek, a 
kedvező tájképi adottságok és értékek. 

7. Budapest komplex szerepkörének megfelelő köztekedési rendszer megteremtése: 

A főváros közlekedésrendszere biztonságos, kiszámítható, megbízható legyen, és a 
koncepcióban kitűzött élhető városi környezet megteremtését is szolgálja a közlekedési 
igények és a módválasztás befolyásolásával, a környezetterhelés csökkentésével, valamint az 
esélyegyenlőség és a gazdasági versenyképesség növelésével. 

8. Befogadó, támogató, aktív társadalom: 

Az integráció érdekében törekedni kell a társadalmi kisebbségi csoportokat egy-egy városi 
szolgáltatás elérését, használatát akadályozó diszkrimináció felszámolására. Feladat az 
akadálymentes, felhasználóbarát helyi szolgáltatások kialakítása, az akadályokkal küzdő 
városhasználók egyenlő esélyű városhasználati lehetőségének megteremtése. 

9 . Rugalmas és korszeru lakásstruktúra kialakítása: 

Szükséges a lakhatási konstrukciók átalakítása, a bérlakások számának növelése, a magán és 
önkormányzati bérlakásszektor helyzetének átgondolása, országos szintű szabályozás 
alkotása, melyben a Fővárosi Önkormányzatnak kezdeményező szerepet kell vállalnia. 

A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások definiálása során az egyes kapcsolódó uniós 
tematikus célkitűzéseket, intézkedéseket és a támogatásra jogosult kedvezményezettek körét 
is meghatározza a FŐTEP. 

Prioritások: 

l. Gazdaságfejlesztés a versenyképes, innovatív és "zöld" Budapestért 

2. Településfejlesztési beavatkozások a hatékony városszerkezetért 

3. Környezeti fejlesztések Budapest fenntartható fejlődéséért 

4. Közlekedésfejlesztés Budapest komplex szerepkörének szolgálatában 

5. Társadalmibeavatkozásoka befogadó, támogató és aktív Budapestért 

A FŐTEP Operatív munkarésze meghatározza a célok megvalósítása érdekében szükséges 
beavatkozási területeket, összefoglalja az intézkedések célját és rövid tartalmát, a 
kedvezményezettek körét és az intézkedés indikatív költségigényét, annak lehetséges forrását. 
A prioritásokon belüli intézkedések között szerepel a Tematikus Fejlesztési Programokban (a 
továbbiakban: TFP) kidolgozott barnamezős területek funkcióváltása és szociális 
városrehabilitáció témaköre is. 

A FŐTEP megalapozza az európai uniós források felhasználásának tervezési keretét Az 
előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a FŐTEP II. kötetét, amelyben a tervezést kísérő 
eljárások részeként a tervre beérkezett vélemények és válaszok is megtalálhatóak Ezek között 
szerepeinek a szakmai véleményezés során megküldött X. kerületi főépítész által előzetesen 
megküldött észrevételek is, amelyektöbbségéta Főváros befogadta. 
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ll. liatásvizsgálat 

A FÖTEP az európai uniós források felhasználásának fontos tervezési keretét adja. Ennek 
stratégiai és operatív munkarészei és a TFP alapján jelenleg készülnek az Integrált Területi 
Prograrnak (a továbbiakban: lTP), szintén a Fővárosi Önkormányzat koordinálásával. A 
Fővárosi Önkormányzat területfejlesztési feladatainak részeként összehangolja illetékességi 
területén az államigazgatási szervek, a kerületi önkormányzatok, a Fővárosi Önkormányzat, a 
gazdasági és civilszervezetek fejlesztési elképzeléseit. 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint 
működtetendő Területi Kiválasztási Rendszerben az lTP-ben nevesített projektekre vonatkozó 
támogatási kérelmeket a Fővárosi Önkormányzat mint területi szereplő fogja elbírálni, és 
támogató nyilatkozata alapján az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) Döntéselőkészítő 
Bizottsága fogja meghozni a támogatási döntésre vonatkozó javaslatát, amely alapján a 
támogatásról az IH vezetője dönt. 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) és az 
ágazati operatív prograrnak véglegesítéséig (2015. II. félév) az lTP indikatív jellegű marad, a 
Fővárosi Önkormányzat indikatív tervdokumentumként fogja elfogadni. 

A FŐTEP Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása tehát megalapozza az európai uniós 
támogatású projektek előkészítését keretbe foglaló Integrált Területi Prograrnak elkészítését. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. december "O .. " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( ...... ) határozata 

a Fővárosi Területfejlesztési Programról szóló javaslatról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzata által jóváhagyandó Fővárosi Területfejlesztési Program tervezetével 
egyetért. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Tervdokumentáció (pdf formátumban): Fővárosi Területfejlesztési Program I. kötet 

3. melléklet az előterjesztéshez 

Tervdokumentáció (pdf formátumban): Fővárosi Területfejlesztési Program II. kötet 
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