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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 307/2015 (X.1.) számú határozatával elfogadta 
Pásztó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: Stratégia).  
 
A Stratégia rögzíti a város középtávú céljait, a stratégiai és tematikus célokat, bemutatja a célok 
közötti összefüggéseket. Meghatározza a célok megvalósítását szolgáló beavatkozásokat, kijelöli és 
lehatárolja az akcióterületeket. A Stratégia részét képezi az Anti-szegregációs Program, mely 
javaslatot tesz arra, hogy a város a középtávú fejlesztési programjaiban hogyan tudja érvényre 
juttatni az antiszegregációs politikát, a városi fejlesztések miképpen szolgálják a szegregáció 
csökkentését, megszűntetését. 
 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8). Korm. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) alapján történhet. 
A Rendelet értelmében a stratégia módosítását megalapozó vizsgálat alapján lehet elkészíteni, 
azonban az aktualizálást megelőző 7 éven belül készült vizsgálat felhasználható. Tekintettel arra, 
hogy a stratégia elfogadása 2015. évben történt, így külön megalapozó vizsgálat elkészítése nem 
szükséges, a felhasználható tartalmi elemeket az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

A 2018. évi módosítás elsődleges indoka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében megvalósuló alábbi projektek akcióterületi lehatárolásának a stratégiában történő 
megjelenítése: 

- TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 „Pásztó környezetfejlesztése” 
- TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 „Integrációs közösségfejlesztés Pásztón” és TOP-4.3.1-15-

NG1-2016-00001 „Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért”  
- TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 „Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen” 

A Rendelet értelmében 0az önkormányzat stratégiáját legalább 4 évente áttekinti és dönt arról, hogy 
továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, vagy módosítja, vagy újat készít. Tekintettel arra, 
hogy a stratégia elfogadása óta már 3 év eltelt, így célszerű a projektekkel kapcsolatos 
módosításokkal együtt a stratégia egészét áttekinteni. 

A stratégia módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el. A módosítás 
partnerségi egyeztetésére a Rendelet és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. 
(VII.14.) önkormányzati rendelet alapján kerül sor.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta „Pásztó Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiája” módosításának megindítására tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja „Pásztó Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája” módosításának megindítását. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Farkas Attila polgármester 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt stratégia módosítási 
eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 14/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelt szabályai szerint határozza meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 

 
Pásztó, 2018. november 13. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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