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Tárgy: Előzetes tájékoztató Battonya Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosításáról
Tisztelt Cím!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 30. § (1) alapján, valamint a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
Partnerségi Terv című, 127/2017. (XI.28.) Kt számú határozatnak megfelelően tájékoztatom Battonya
Város lakosait, valamint a véleményeztetésre felkért szerveket, hogy Battonya Város Önkormányzata
módosítja az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (a továbbiakban: ITS).
Az ITS módosításának oka, hogy az eredetileg elkészült stratégiában hat darab térképen nem
megfelelően ábrázolták a szegregált területet és a városközpont akcióterületet.
Tervezett térkép módosítások:
 1. térkép (19. oldal)
 2. térkép (21. oldal)
 4. térkép (41. oldal)
 5. térkép (42. oldal)
 6. térkép (43. oldal)
 10. térkép (51. oldal)

Az 1-es, 2-esés 5-ös térképen hiányzott a Bajcsy-Állomás-Hunyadi-Rózsa utcák által körülhatárolt
terület, mely eredetileg is a városközpont akcióterület részét képezte és a többi térképen jelölve is volt.
A 4-es, 6-os és 10-es térképen hiányzott a Jókai-Fakertvég-Puskin utcák által körülhatárolt szegregált
terület, mely a szöveges részben szerepelt.
Battonya Város Önkormányzata mindezek alapján szükségesnek látja a közép-és hosszú távú
fejlesztési elképzeléseit integráltan, széles körű partnerséget biztosítva, az esélyegyenlőség és
környezeti fenntarthatóság, horizontális elvének érvényesítésével a 2014-2020-as uniós programozási
ás támogatási időszakra reagáló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját módosítani.
Az Önkormányzat a korábban elfogadott Partnerségi Terv szerint be kívánja vonni a partnerségi
egyeztetésbe a helyi lakosságot, valamint a településes működő egyházakat, civil szervezeteket és

gazdasági szervezeteket is. Valamint véleményeztetésre megküldi a kormányrendeletben megjelölt
szerveknek is. A beérkezett véleményeket feldolgozzuk és beépítjük, illetve – abban az esetben, ha a
beérkezett vélemény nem kerül elfogadásra – az el nem fogadás indoklásra kerül az adott fejlesztési
dokumentumban.
Az elkészült egyeztetési anyagok folyamatosan kerülnek fel a partnerség keretében zajló társadalmi
egyeztetés céljára létrehozott alábbi oldalra:
battonya.jegyzo@fabinet.hu
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