
 1

5. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. június 28-i ülésére 

 
 
 
 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása 

 
 
 
 

 
Az előterjesztést készítette:   Kovács Gábor 
 főépítész  

 
 

 
 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Mezőgazdasági Bizottság és 
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság   
  

 
 
 

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:     Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző 
 
 
 
 
 
 

                                   dr. Balogh László sk. 
        jegyző  



 2

Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. június 28-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása 
 
Ikt.sz: LMKOH/3069/10/2018. 
 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ejr.) szerinti integrált településfejlesztési 
stratégia (a továbbiakban: ITS) kidolgozására Lajosmizse vonatkozásában elsősorban az ún. Zöld 
Város pályázat, illetve a szegregációs pályázatoknak való megfelelés miatt, másodsorban a meglévő 
fejlesztési programok és koncepciók összehangolása miatt van szükség.  

 

Az ITS elfogadását az Ejr. szabályozza, az eljárásrend hasonló a településrendezési eszközök 
elfogadásához (partnerségi egyeztetés, államigazgatási szervek, lakossági fórum, szomszéd települések 
véleményezése, stb.). Az eljárás lefolytatásra, az ITS véleményezésre került. Az egyeztetési eljárás és 
lakossági fórumok alkalmával Táborfalva Község és Nagykőrös Város Önkormányzata válaszolt, 
észrevételt nem tettek. A Kormányhivatal részéről az állami főépítész adott érdemi véleményt, ami a 2. 
mellékletben található. A főépítészi vélemény 1. pontja a partnerségi egyeztetésről szóló döntést 
hiányolja. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 10/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete rendelkezésre áll, a rendezési terv 
módosításánál meg is lett küldve az állami főépítész részére, azonban a mostani egyeztetéshez nem 
került ismételten megküldésre, ezért tartalmazza hiányosságként a vélemény. A határozat 
elfogadásával megküldjük a rendeletet. 

 

Tekintettel arra, hogy az ITS-hez egyéb érdemi észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett, 
ezért a véleményezési eljárásra bocsátott, a 2018. május 3-i lakossági fórumon is ismertetett szöveg 
kerül változatlan formában elfogadásra. 

 

A fent írtak alapján az előterjesztés 1. melléklete szerinti ITS-t és az alábbi határozatot 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: (Az ITS nagy terjedelme miatt csak emailben kerül 
kiküldésre, illetve a www.lajosmizse.hu weboldalon a Képviselő-testületi anyagok között 
megtekinthető. ) 

Határozat-tervezet 
 

……../2018.(…….) ÖH. 
Lajosmizse Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása 

 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
értelmében elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező Integrált Településfejlesztési 
Stratégiát. 

 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2018. június 28. 
      
  

Lajosmizse, 2018. június 19. 
           Basky András s.k. 
              polgármester 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 



 4

 
 

 
 


