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HOGY VOLT EDDIG? 1981-1921
1981-1990 – Tervutasításos rendszer – tudományos szemlélet, állami tulajdon dominál
1990-1997 – Megbízó a laikus önkormányzat, privatizáció, alacsony kontroll szint
1997

– Építés-szabályozás reformja – fogalmi alapozás, a rendezés dominál

2000-2012 – EU-s csatlakozás, SEM IV., Corvin-sétány, IVS – fókuszban a fejlesztés

2012-2021 – Tervgyár - TFK+ITS+TSZT+HÉSZ+eljárási rend, közösségitervezés
2016-

– Településkép védelem, Partnerségi egyeztetés

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI
Reagáló típusú tervezés folyik, amely a problémákból indul ki,
- nem pedig a közösen kitűzött célok valósítása vezérli a fejlesztést.

Sok a szereplő (önkormányzat, civilek, fejlesztő), és mindenki önállóan tűz ki célokat, sok az
érdekellentét,
- nem a közszféra a kezdeményezője és irányítója a tervezési folyamatnak, így elmarad a
célok egyeztetése, és az elköteleződés a közösen kialakított jövőkép mellett, amely csak a
széleskörű partnerség kialakításával lenne elérhető.
A fizikai tér megváltoztatása az elsődleges cél, ezért a mérnöki kompetenciák dominálnak
- komplex fejlesztési módszertanra van szükség, így kompetenciát kellene a siker érdekében
bevetni: kommunikációs, szervezetfejlesztési, városmarketinges, ingatlanpiaci,
turizmusfejlesztési, közösségfejlesztői, kapcsolat (klaszter) építési, változás-menedzsmenti,
élménytervezői, stb.

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI
Lakossági fórum

Kész elképzelést mutat be
A jelenlévők kifogásokat fogalmaznak meg.
Vitát generál.
Nincs mód a megegyezés az érintettek és a
programozó tervező között.
Elmarad az érdekegyeztetés a különböző
érdekű szereplők között.
A terv akkor is elfogadásra kerül, ha a
jelentős többség ellenállását váltotta ki.

Létjogosultsága van, ha megelőzte
komolyabb közösségi tervezés.

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI
Konzultatív tervezés

A terv célját és programját együtt
dolgozik ki
Az önkormányzati döntési felelősség megtartása
mellett az érintettek, az ellenérdekű felek és a
döntési szintek bevonásával érdekegyeztetés folyik.
Tapasztalt moderátor vezeti az egyeztetést, légköre
barátságos, van visszacsatolási lehetőség.
Közös tanulási folyamat: Egy adott probléma
megoldására esettanulmányok bemutatásával segítik
a bevont partnereket.
A szakértők a programozási folyamat aktív
szereplői.
A javaslataikat a zárórendezvényen ismertetik és
indokolják.

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI
Városközpont
A város akupunktúrás pontja.
Kinőtte a város, alulhasznosított – általában.
Térfalak megújítása, intenzívebb beépítés.
Magas interakció szám, fenntarthatóság
gazdasági értelemben is.
Attraktív legyen, egységes arculat.
Együttműködés a tulajdonosokkal a
megvalósításban, közös értékrend, közös
érdekrendszer.

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS KIHÍVÁSAI
A múlt hagyatéka:
 Zártkertek,
 Lakóterületek – településrendezési szerződés nélkül
út- és közműépítési kötelezettséggel,
 Magánúthálózat egy kb. 200 telkes lakóparkban.

Utak szabályozásának érvényesítése –
bonyolult és költséges lejegyzési és
kisajátítási eljárások. (NIF)
Út- és közműépítési hozzájárulás
jogintézményének ellentmondásai.

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS KIHÍVÁSAI
Településrendezési szerződés

 megkötése után van a partnerségi egyeztetés és
véleményezési eljárás
 vállalt kötelezettségek érvényesítése –
földhivatali bejegyzés.

A településrendezési jogszabályok
értelmezése – jogbiztonság hiánya

 ahány hivatal, annyiféle jogértelmezés,
 önkormányzati szakamberek jogértelmezési
nehézségei

Szabálytalan építkezések nagy száma.
Alacsony létszámú hivatali apparátus.

Kormányzati családtámogatási célok
érvényesítése: csonka HÉSZ - lakásszám

VÁLASZOK A KIHÍVÁSOKRA – ÉTV. MÓDOSÍTÁS
Fogalmi pontosítások a fejlesztési
tevékenység szakszerűségének bizt.: pl.






új beépítésre szánt területek,
fejlesztési akcióterület,
főépítészi feladatok pontosítása,
zöld infrastruktúra,
fejlesztési célfeladat.

Településrendezési illeszkedés
 Fogalmi pontosítás
 Megállapításban eljáró szervezet

Település terv
 Településfejlesztési terv
 Településrendezési terv (kis települések)

A településszerkezeti terv és a párhuzamos
fogalmak törlése.

A TF és TR célja:
 a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a
települési és a jogos magánérdekek
összhangjának biztosításával.

E-TÉR továbbfejlesztése
 Egyszerűbb adatszolgáltatás és egyeztetés
 Kevesebb adminisztráció

Szabályozási vonal – 7 év

Közterületalakítási terv – erősödik
Oktatás

