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B. A dokumentum formai, szerkesztési színvonala 

1. A dokumentum információtartalma 
kiemelkedő, de ez jelentős mérettel 
és néhol ismétlődésekkel is jár. Néhol 
elütési hibák vannak. 

Az elütési hibák javításra kerültek mind a Megalapozó 
Vizsgálatban, mind az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában, mind pedig a Településfejlesztési Koncepcióban. 
Ezen felül frissítésre került mindhárom fentiekben megjelölt 
dokumentumban a fedlap, a tartalomjegyzék, táblázatjegyzék, 
ábrajegyzék, térképjegyzék. 

Megalapozó Vizsgálat teljes dokumentuma. 
Integrált Településfejlesztési Stratégia teljes dokumentuma. 
Településfejlesztési Koncepció teljes dokumentuma. 

3. A Megalapozó Vizsgálat 1. 
mellékletében a megvalósítás 
helyszíneként a városrész sehol nem 
került kitöltésre, javasolt ennek 
pótlása. 

A Megalapozó Vizsgálat 1. számú mellékletében a 
megvalósítási helyszínek kiegészítésre kerültek, továbbá 
pontosításra került a melléklet címe, ugyanis az nemcsak a 
bácsalmási nyertes európai uniós támogatásban megvalósított 
projekteket tartalmazza, hanem a bácsalmási járás projektjeit 
is. 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1. számú melléklete: Bácsalmási 
városban járásban megvalósult jelentősebb beruházások 2007-2015 
Oldalszám: 246-262.o. 

C. A dokumentum feltétlenül javítást igénylő elemeinek azonosítása 

Megalapozó Vizsgálat 

1. A megalapozó vizsgálat 
összességében összhangban van és 
követi a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet I. mellékletében 
foglaltakat, egy kiegészítést javasolt 
pótolni, vagy az elhagyását indokolni, 
ugyanis az 1.7 fejezetben a vallási 
közösségek bemutatása hiányzik. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.7.3. „Települési identitást erősítő 
tényezők” fejezet kiegészítésre került az 1.7.3.3. „Vallási 
közösségek fejezettel. 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.7.3.3. „Vallási közösségek” új 
fejezet 
Oldalszám: 68.o. 

2. A Megalapozó Vizsgálatban az IVS 
megvalósult elemeinek elemzése 

A Megalapozó Vizsgálat 1.5.1. „A hatályos településfejlesztési 
koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.5.1. „A hatályos településfejlesztési 
koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai” 



ITS DA Konzorcium 

  
  1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em 

 

Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és 
Településfejlesztési Koncepciója kapcsán. 

Sorszám 
Belügyminisztériumi szakmai 

minőségbiztosítás során 
meghatározott módosítási igény 

Tervezői válasz 
A módosítás kezelésének helye a dokumentumban 

(fejezet és oldalszám) 

(1.5.) hiányos, az IVS megvalósítása, 
annak eredményei, tapasztalatai és 
konkrétan az sem kerül bemutatásra, 
hogy a megvalósult városfejlesztési 
projekt milyen eredményeket ért el, 
milyen tapasztalatok vannak. Az 
anyagnak valamilyen formában (pl. 
táblázatban) be kell mutatni, hogy a 
korábbi IVS-ben tervezett projektek 
megvalósultak-e, csak részben- vagy 
nem valósultak meg. 

megállapításai” fejezet kiegészítésre került „Az IVS-ben 
rögzített célok, megvalósított fejlesztések” bekezdéssel. 

fejezet 
Oldalszám: 47.o. 

ITS 

1. Az ITS 6.1.3.1 fejezetének első 
mondatában hibásan más város neve 
szerepel: „A településrendezési 
eszközöket tekintve Baja az 
alábbiakkal rendelkezik”. Ennek 
javítása szükséges. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 6.1.3.1. „Illeszkedés 
a településrendezési eszközökhöz” fejezet bevezető mondata 
módosításra került. 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 6.1.3.1. „Illeszkedés 
a településrendezési eszközökhöz” fejezet 
Oldalszám: 139.o. 

2. A tematikus célokhoz bázis- és 
célértékek nem kerültek 
meghatározásra, valamint az 
indikátorok célértékei csak néhány 
esetben kerültek meghatározásra. A 
projektek output indikátorait 
meghatározták, az akcióterületi 
projektek többségében célértéket is 
jelöltek, a többi projekt kapcsán 
azonban már hiányoznak az 
indikátorok. Az ITS intézkedéseihez 
tartozó indikátorok bázis- és 

A becsült célértékek az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
a 8.5.1. fejezetben a táblázat Mértékegység c. oszlopában 
zárójelben eredetileg is feltüntetésre kerültek a mértékegység 
mögött, ugyanakkor ez a fejlécben valóban nem került jelzésre, 
így a 8.5.1. „Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 
eredményindikátorok meghatározása” című fejezetében 
található indikátortáblázatok mindegyike kiegészítésre került a 
„Bázisérték” és „Becsült célérték” oszlopokkal. 
Amely tervezett projektek esetében rendelkezésre állt a 
bázisérték és a célérték, ott feltüntetésre kerültek a pontos 
értékek, ahol nem, abban az esetben is jelölésre került a 
változás iránya (növekedés, csökkenés, nem változik). 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 8.5.1. „Az ITS 
intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok 
meghatározása” című fejezetében található alábbi táblázatok: 
30. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 
31. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 
32. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output 
indikátorai 
33. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output 
indikátorai 
 
Oldalszám: 172-187.o. 
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célértékeinek meghatározása a 
jelenleg rendelkezésre álló anyagok 
és ismeretek alapján valóban igen 
nehézkes. Javasolt ezért, hogy 
azoknál az indikátoroknál, ahol nem 
sikerült bázis- és célértékeket 
azonosítani, ott a dokumentum 
utaljon arra, hogy az ITS 
monitorozása (első éves 
felülvizsgálata) során kell majd 
azokat pótolni. Mindemellett a 
hiányosságok okát is célszerű 
kifejteni. (pl.: A monitoring és 
értékelési rendszer, így a bázis- és 
célértékek végleges meghatározása 
akkor lehetséges, ha a stratégiában 
megfogalmazott projektek műszaki és 
tartalmi előkészítettsége eljut abba a 
fázisban, hogy a hozzájuk 
kapcsolódó eredmények, hatások és 
outputok azonosíthatóak és 
számszerűsíthetőek legyenek.) A fent 
leírtak mellett azonban az ITS-ben 
meghatározott indikátorok 
számszerűsített értékei helyett 
szerepeltetni szükséges a 
várható/tervezett változást 
(növekedés, csökkenés, nem 
változik) az adott indikátorra 
vonatkozóan. 

Emellett egy-két esetben pontosításra került az „Indikátor 
forrása (mérés módja)” oszlop is, úgy, hogy minden esetben az 
elsődleges adatforrás került megjelölésre. 
Az indikátor táblázat után leírva a dokumentumban is jeleztük a 
fentieket, ennek értelmében, a 8.5.1. fejezet végére az alábbi 
bekezdés került beillesztésre: 
„A jelenleg rendelkezésre álló anyagok és ismeretek alapján az 
indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározása csupán 
becslésen alapul. A projektek előkészítettségi szintje miatt a 
bázisértékek egy része hiányzik, ezek az ITS felülvizsgálat 
során pontosításra kerülnek pl. lakossági felmérést követően 
(az ilyen esetekben jeleztük az indikátor változásának irányát). 
A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek 
végleges meghatározása akkor lehetséges, ha a stratégiában 
megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége 
eljut abba a fázisba, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, 
hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek 
legyenek.” Jelezve az okokat, hogy miért nem lehet pontosan 
meghatározni jelenleg még az indikátorok bázis- és célértékét. 
 
Az értékek az ITS felülvizsgálat során pontosításra kerülnek. 
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3. A beavatkozások összes forrásigénye 
nincs meghatározva. Az ITS 4.6 
fejezetének tartalmaznia kell a 
tervezési időszakban (2015–2023) 
rendelkezésre álló források bármilyen 
módon történő nagyságrendi 
pontosságú becslését. A becslés 
történhet pl.: a település múltbeli 
(2007–13 EU tervezési ciklus) 
forrásfelhasználásának alapul 
vételével; a TOP megyei keretek 
ismeretében, azok várható 
településenkénti megoszlásának 
becslésével, amihez hozzáadhatók a 
tervezett ágazati beavatkozások 
költségei; vagy más települések 
hasonló adatai alapján, figyelembe 
véve a település ambícióit, terveit is 
(pl. a 2007–13 időszakban 
megszerzett források mennyiségének 
meghaladása, stb.). 
(Pl.:„Az ITS keretében megvalósítani 
tervezett projektek forrásigénye 
(mintegy XXXX millió Ft) jelentősen 
meghaladja a tervezési időszakban 
reálisan bevonható források mértékét, 
ami, optimista becslés esetén sem 
várható, hogy meghaladja a ZZZZ 
milliárd forint összeget. Mivel az 
elérhető források összetétele sem 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.6. „Az akcióterületi 
fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” fejezet 
végére beillesztésre került az alábbi bekezdés: 
„A fenti táblázatok alapján látható, hogy az ITS keretében 
megvalósítani tervezett projektek forrásigénye (amely több 
mint 5.910 millió Ft) jelentősen meghaladja a tervezési 
időszakban reálisan bevonható források mértékét. Mivel az 
elérhető források összetétele nem ismert, ennek okán az ITS 
ténylegesen végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem 
azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek 
folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján 
a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS 
menedzselésének részét képezi.” 
 
A fentin kívül pontosabb válasz nem adható, mivel jelenleg 
pontosan nem határozható meg, hogy Bácsalmás térsége 
számára mekkora összegű támogatás, hitel, egyéb pénzügyi 
forrás áll rendelkezésre a 2015-2023-as tervezési időszakban. 
Bár kétségkívül a legnagyobb forrást a 2014-2020-as 
időszakra vonatkozó Európai Uniós források jelentik, ezek 
ismeretében sem mondható meg pontosan, hogy Bácsalmás 
térsége számára ezekből mekkora arány hozható el (csak a 
Magyarország számára rendelkezésre álló keretek ismertek). A 
2020-as időszak utáni forráslehetőségeket abszolút nem lehet 
becsülni, sem pedig az egyéb más, azaz hazai költségvetési, 
alapítványi, önkormányzati, vagy közvetlen brüsszeli, vagy 
más konstrukció keretében rendelkezésre álló forrásokat (hitel, 
kockázati tőke stb.). 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.6. „Az akcióterületi 
fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” fejezet 
Oldalszám: 106.o. 
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ismert, az ITS ténylegesen 
végrehajtásra kerülő beavatkozásai 
sem azonosíthatóak. Az elérhető 
forrásokhoz kapcsolódó feltételek 
folyamatos figyelése, lehetőség 
szerinti alakítása és ez alapján a 
végrehajtandó projektek kiválasztása 
az ITS menedzselésének részét 
képezi.”) 

D. Egyéb, az értékelt dokumentum minőségének javítására irányuló javaslatok 

Megalapozó Vizsgálat 

1. Javasolt a hasonlónak tekintett 
városokkal való összehasonlítás 
fontosságára utalni a Megalapozó 
Vizsgálatban (pl. A város határozza 
meg pozícióját társadalmi és 
gazdasági helyzetének legfontosabb 
területein más, hasonlónak tekintett 
(közeli, hasonló népességszámú, 
hasonló társadalmi vagy gazdasági 
kihívások előtt álló, stb.) 
településekhez képest és az ITS 
monitorozása és értékelése során az 
elért eredményeket e települések 
eredményeivel, illetve helyzetének 
változásával vesse össze). 

A Megalapozó Vizsgálat 1.1. „Településhálózati összefüggések 
és térségi kapcsolatok, a város helye a településhálózatban” 
fejezete részletesen tartalmazza Bácsalmás város térségi 
szerepkörét, a megyében lévő települések vonatkozásában is. 
 
A Megalapozó Vizsgálat 1.7.1.1. „Demográfia”, 1.7.1.3. 
„Képzettség”, 1.7.1.4. „Foglalkoztatottság, 1.7.1.6. 
„Életminőség”, 1.9.1. „A település gazdasági súlya, 
szerepköre”, 1.9.4. „A gazdasági versenyképességet 
befolyásoló tényezők” fejezetek kerültek kiegészítésre a 
megyében Jánoshalma, Kunszentmiklós és Kalocsa város 
adatainak összehasonlításával. Alapvetően a közelítő 
lakosságszám alapján kerültek kiválasztásra a fenti 
települések, valamint fejlettségi fokuk és természeti/földrajzi 
adottságaik alapján. 
Továbbá mellékletben táblázatos formában összehasonlításra 
kerültek a járási székhelyek adatai is (3. sz. melléklet 
„Bácsalmás Város a megyében hasonlónak tekintett 
városokkal való összehasonlítása számokban”) 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.7.1.1. „Demográfia” fejezet 
Oldalszám: 54.o. 
 
Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.7.1.3. „Képzettség” fejezet 
Oldalszám: 59.o. 
 
Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.7.1.4. „Foglalkoztatottság” fejezet 
Oldalszám: 62.o. 
 
Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.7.1.6. „Életminőség” fejezet 
Oldalszám: 63.o. 
 
Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.9.1. „A település gazdasági súlya, 
szerepköre” fejezet 
Oldalszám: 83.o. 
 
3. sz. melléklet 265. o. 
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2. A minőség javításának szempontja 
miatt a SWOT-ban a lehetőségek 
átgondolása javasolt, mivel a 
megállapítások sokszor belső 
tényezőn (és nem a külső 
környezeten) alapulnak (pl.: Egyéb 
turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése). 

A SWOT analízist több körben véleményezte, módosította a 
szakértői csapat, az Önkormányzati és Helyi Egyeztető 
Munkacsoport. A jelenlegi SWOT analízis szövegezésével 
minden szereplő jelenleg egyet ért, így nem célszerű annak 
jelenlegi fázisban történő jelentős módosítása. 
 
A lehetőségek kapcsán tett megállapítások átgondolásra 
kerültek a külső és belső tényezők szerint. Egy-két esetben a 
megállapítások pontosításra kerültek. 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 3.1.2. „A város és környezetének 
fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 
értékelése - SWOT elemzés” fejezet 
Oldalszám: 197-208.o. 

ITS 

1. Az indikátorok forrásaként több 
helyen a FAIR rendszer került 
megnevezésre, ezeknek az 
adatoknak a forrása a FAIR-ben a 
kedvezményezetti adatszolgáltatás 
lesz, azaz a városnak kellene gyűjteni 
az adatot, hogy az OP szinten a 
FAIR-ben összegzésre kerülhessen. 
(A város a FAIR-ből nem fog adathoz 
jutni.) Néhány KSH adat esetén is 
kérdéses, hogy városrész szinten 
rendelkezésre fognak-e állni. Javasolt 
ezekben az esetekben az indikátor 
forrását módosítani. 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia 8.5.1. „Az ITS 
intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok 
meghatározása” című fejezetében pontosításra került az 
„Indikátor forrása (mérés módja)” oszlop úgy, hogy minden 
esetben az elsődleges adatforrás került megjelölésre. 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 8.5.1. „Az ITS 
intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok 
meghatározása” című fejezetében található alábbi táblázatok: 
30. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 
31. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 
32. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output 
indikátorai 
33. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output 
indikátorai 
 
Oldalszám: 172-187.o. 

2. Javasolt, hogy az ITS bővüljön ki a 
beavatkozások ütemezését 
befolyásoló tényezők bemutatásával, 
illetve az ütemezés tömör 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.5. „A fejlesztések 
ütemezése” fejlesztése kiegészült egy bekezdéssel, amelyben 
megfogalmazásra került, hogy hogyan került kialakításra a 
projektek ütemezése. 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.5. „A fejlesztések 
ütemezése” fejezet 
Oldalszám: 97.o. 
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indoklásával, különösen, ha az 
ütemezést más tényezők is 
befolyásolják, mint a külső források 
rendelkezésre állásának feltételezett 
időpontja. Célszerű végiggondolni és 
rögzíteni a projektek esetleges 
egymásra épüléséből és a projektek 
előkészítésének időigényéből adódó 
kényszereket. 

3. A monitoring bizottság révén 
monitoring folyamatába a város 
legfontosabb partnerei, szereplői 
bevonásra kerülnek. Javasolt 
ugyanakkor a partnerek monitoring és 
értékelési jellegű tevékenységbe 
történő bevonásának módjára 
vonatkozóan pár mondatot 
beilleszteni a szövegbe. (Pl.: „A 
monitoring tevékenység során 
keletkező adatokat a település 
rendszeresen megjelenteti saját 
honlapjának azon részén, amelyet a 
településfejlesztéssel kapcsolatos 
információk számára tart fenn. 
Emellett, a monitoring adatokat 
célzottan megküldi az ITS 
kialakításában aktívan közreműködő 
partnerek részére és számukra 
negyedéves rendszerességgel 
konzultációs lehetőséget biztosít az 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 8.5.2. „A monitoring 
rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása” 
című fejezete kiegészült „A monitoring tevékenység 
eredményeinek hozzáférhetősége” című alfejezettel, amelybe 
átemelésre került a javasolt bekezdés. 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 8.5.2. „A monitoring 
rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása” fejezet 
Oldalszám: 191.o. 
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ITS előrehaladása tárgyában. A 
képviselőtestület évi egy alkalommal 
nyilvános közmeghallgatást tart az 
ITS megvalósításának 
előrehaladásáról.”) 
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2. IDŐKÖZBEN ÉRKEZETT ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS HELYI MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK  

Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat időszakában érkezett államigazgatási és helyi módosítási igények és tervezői válaszok, Baja Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája kapcsán. 

Sorszám Államigazgatási és helyi módosítási igény Tervezői válasz 
A módosítás kezelésének helye a dokumentumban 

(fejezet és oldalszám) 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztálya javasolta, hogy a településrendezési 
eszközök módosításának alátámasztó 
munkarészeként 2015 márciusában elkészült, a 
település egész területét feldolgozó új 
örökségvédelmi hatástanulmány alapján, mely 
tartalmazza a településen található műemlékek és 
régészeti lelőhelyek listáját, illetve az örökségi 
elemekre vonatkozó hatáselemzést, a közhiteles 
adatokra vonatkozó adatok kerüljenek átemelésre 
a településfejlesztési stratégia tervezetébe, hogy 
abban is az aktualizált adatok szerepeljenek. 

A 2015. február-márciusában elkészült Bácsalmási 
Örökségvédelmi Hatástanulmány alapján kiegészítésre 
került a Megalapozó Vizsgálat 1.14.16.1. fejezete és a 
Településfejlesztési Koncepció 3.3. fejezete. 
(Az Örökségvédelmi Hatástanulmányt készítő cég 
hozzájárulását adta a tanulmány felhasználásához.) 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.14.16.1. „Régészeti terület, 
védett régészeti terület, régészeti érdekű terület” fejezet 
Oldalszám: 144.o. 
 
Fejezet: Településfejlesztési Koncepció 3.3. „Az örökségi 
értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség 
védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható 
fejlesztésére” fejezet 
Oldalszám: 42.o. 

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi 
Főosztály Engedélyezési és Forgalomszabályozási 
Osztály az alábbi véleményt adta: 
„A Településfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazott célokkal, beleértve a közlekedési 
szakterületet is, egyetért, a koncepció elfogadását 
támogatja a Főosztály. 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
Bácsalmás Város Önkormányzata számára 
meghatározott, a város fejlesztésének középtávú 
feladatainak megvalósítását biztosító 
kulcsprojektekkel és integrált akcióterületi 
beavatkozásokkal, valamint annak meghatározott 
keretfeltételeivel egyetért, azokkal kapcsolatban 
észrevétel nem tett. A közlekedési létesítmények 

A tájékoztatást tudomásul vettük, intézkedést nem 
igényel. 

Nem releváns. 
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forgalomcsillapítására, a közösségi közlekedésre 
vonatkozó célkitűzésekkel egyetért, a közlekedők 
biztonságának fokozására vonatkozó javaslatokat 
támogatja a Főosztály. 
A Főosztály felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Településfejlesztési Koncepció és Integrált 
Településfejlesztési Stratégia településrendezési 
eszközökbe történő átdolgozása során - 
közlekedési területek kialakításakor - kiemelt 
figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági 
szempontok fokozott érvényesítésére.” 

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az alábbi 
véleményt adta: 
A Hatóság kéri, hogy az "1.16.3. Elektronikus 
hírközlés" címszó alatt az alábbi javaslatot 
szíveskedjenek figyelembe venni: 
"A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési 
Hatóság (NHH), melynek Bácsalmás 
szempontjából releváns területi igazgatósága a 
Szegedi Igazgatóság." helyett: 
A felhasználók és előfizetők érdekeinek védelme 
érdekében általános hatósági felügyeleti és 
piacfelügyeleti tevékenység keretében, az 
elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok 
elektronikus hírközlési szolgáltatók általi betartását 
ellenőrzi és azok megsértése esetén eljár a 
nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a 
továbbiakban: NMHH). Bácsalmás területén az 
elektronikus hírközlési építmények 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben 

A Megalapozó Vizsgálat "1.16.3." Elektronikus 
hírközlés fejezete a javasoltak szerint módosításra 
került, azaz az alábbi bekezdés került beillesztésre: 
„A felhasználók és előfizetők érdekeinek védelme 
érdekében általános hatósági felügyeleti és 
piacfelügyeleti tevékenység keretében, az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési 
szolgáltatók általi betartását ellenőrzi és azok 
megsértése esetén eljár a nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH). 
Bácsalmás területén az elektronikus hírközlési 
építmények engedélyezésével kapcsolatos hatósági 
ügyekben az NMHH Szegedi Hatósági Irodája jár el.” 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.16.3. „Elektronikus hírközlés” 
fejezet 
Oldalszám: 171.o. 
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az NMHH Szegedi Hatósági Irodája jár el. 
Az Invitel Kft. helyett az Invitel Zrt. elnevezést 
javasolja a Hatóság használni. 

4.1. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbi 
véleményezést adta: 
Bácsalmás Város Településfejlesztési 
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Magalapozó Vizsgálata című 
dokumentációval kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket tette az Igazgatóság: 
 
Az 1.16.1.2. alszámú Szennyvíztelep fejezet 
(166.old.) első bekezdésében a szennyvíztitsztító 
telep jelenlegi kapacitásaként 800m3/nap szerepel, 
azonban a telep hatályos vízjogi üzemeltetési 
engedélyében foglalt mértékadó kapacitás 
500m3/nap. Ugyanakkor a megépült új telep 
hidraulikai kapacitása 800m3/nap. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.16.1.2. fejezetének első 
bekezdésének eleje az alábbira módosult: 
 
A város szennyvíztisztító telepe 1982 óta működik. A 
telep jelenleg hatályos vízjogi üzemeltetési 
engedélyében foglalt mértékadó kapacitás 500 m3/nap, 
ugyanakkor a lentiekben bemutatott KEOP projekt 
megvalósításával a megépült új telep hidraulikai 
kapacitása 800 m3/nap. Ez a kapacitás alig 10%-ban 
van csak kihasználva jelenleg. 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.16.1.2. „Szennyvízelvezetés, 
csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés” fejezet 
Oldalszám: 167.o. 

4.2. Az 1.16.1.2. alszámú Szennyvízkibocsátás 
fejezetben (167.old.) a szennyvízkibocsátásra 
vonatkozó bekezdésében a tisztított szennyvíz 
befogadója a Kígyós-főcsatorna 28+100 cskm 
szelvénye, a Bácsalmási szennyvíztitsztító telep 
vízjogi üzemeltetési engedélye alapján az új 
szelvényezés szerint 73+304 cskm. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.16.1.2. fejezetének 
szennyvízkibocsátásra vonatkozó bekezdésében 
javításra került az új szelvényszám. 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.16.1.2. „Szennyvízelvezetés, 
csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés” fejezet 
Oldalszám: 168.o. 

4.3. Az 1.17.2.1. alszámú Felszíni vizek fejezetben 
(174.old.) foglalkoznak Bácsalmás város 
közigazgatási területén található felszíni 
vízfolyásokkal. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 
megnevezett csatornák köre nem teljes. A 

A Megalapozó Vizsgálat 1.17.2.1. fejezete 
kiegészítésre került a hiányzó csatornákkal, valamint 
az egyes csatornák megnevezése pontosításra került. 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.17.2.1. „Felszíni vizek” fejezet 
Oldalszám: 174.o. 
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csatornák pontos megnevezését a 0591-002/2015. 
iktatószámú előzetes nyilatkozatunkban megadtuk, 
valamint jelenlegi nyilatkozatunkhoz mellékelt 
térképen ábrázoltuk. 

4.4. Az 1.17.2.2.. Alszámú Felszín alatti fejezetben 
(175.old.) a felszín alatti vizek érzékenységének 
besorolásánál kérjük kiegészíteni a következőkkel: 
Bácsalmás a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 7.§-a és az 
ezzel összhangban lévő, a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) 
KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti 
víz állapota szempontjából érzékeny terület. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.17.2.2. fejezetének első 
bekezdése az alábbiakkal került kiegészítésre: 
 
Bácsalmás a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 7.§-a és az ezzel 
összhangban lévő, a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
melléklete alapján a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny terület. 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.17.2.2. „Felszín alatti vizek” 
fejezet 
Oldalszám: 175.o. 

4.5. Az 1.18.2.4. alszámú Árvíz és belvízvédelem 
fejezetben (184.old.) igazgatóságunk neve 
helyesen: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság. 
A leírásban a Kígyós-belvízrendszerben csak egy, 
a Bácsbokodi tározó szerepel. A 
belvízrendszerben található még a Mátételki tározó 
és a Bácsborsodi tározó is. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.18.2.4. fejezetének utolsó 
bekezdése az alábbira módosult: 
 
A vízrendszerből valamennyi főcsatorna - a Kígyós 
főgyűjtő, a Bácsbokodi Kígyós, a Bajmoki és a 
Tavankúti csatorna - az országhatáron túlra vezeti a 
belvizeket. A vízrendszerben jelenleg három 
belvíztározó van, a 0,9 millió m3 térfogatú Bácsbokodi 
tározó; a Mátételki tározó és a Bácsborsodi tározó. A 
Kígyósi vízrendszerben a belvizek által leginkább 
veszélyeztetett területek Jánoshalma, Borota, 
Bácsalmás, Katymár községek környezetében vannak. 

Fejezet: Megalapozó Vizsgálat 1.18.2.4. „Árvíz és 
belvízvédelem” fejezet 
Oldalszám: 185.o. 

4.6. Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája című dokumentációval kapcsolatban az 
Igazgatóság az alábbi véleményt adta: 
Bácsalmás Város Megalapozó Vizsgálata, 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 6.1.2. 
fejezete kiegészítésre került az OVGT-hez való 
illeszkedés vizsgálatával. 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 6.1.2. 
„Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési 
tervdokumentumokhoz” fejezet 
Oldalszám: 138-139.o. 



ITS DA Konzorcium 

  
  1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em 

 

Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat időszakában érkezett államigazgatási és helyi módosítási igények és tervezői válaszok, Baja Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája kapcsán. 

Sorszám Államigazgatási és helyi módosítási igény Tervezői válasz 
A módosítás kezelésének helye a dokumentumban 

(fejezet és oldalszám) 

Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának a jövőben meg 
kell felelnie az OVGT kidolgozása során 
megfogalmazott célkitűzéseknek (a felszíni - és 
felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a 
VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való 
megtartása) és ennek érdekében figyelembe kell 
venni az intézkedési tervben szereplő javaslatokat. 
Az Igazgatóság tájékoztatja az Önkormányzatot 
arról, hogy az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv 2013-2015. évi felülvizsgálata jelenleg 
folyamatban van. Az aktualitásokról a 
www.vizeink.hu internetes elérhetőségen lehet 
tájékozódni. Az OVGT felülvizsgálatának várható 
befejezési határideje 2015. december 31. (A 2009-
ben elfogadott Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv a www2. vizeink.hu oldalon érhető el.) 

5.1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (Kecskemét) az alábbi véleményt 
adta: 
Az Igazgatóság tűz-, polgári védelmi, 
iparbiztonsági és vízügyi, vízvédelmi szempontból 
tesz javaslatokat, formál véleményt az alábbiak 
szerint: 
A vízvezeték-hálózat tervezett bővítése, 
rekonstrukciója, felújítása során az összes 
földalatti tűzcsapot földfeletti tűzcsapra kell 
cserélni. Javasolják az oltóvízhiányos területek 
felmérését, majd az oltóvízhálózat ütemezett 
kiépítését, valamint a településfejlesztési 

A Megalapozó Vizsgálatban, Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában és a 
Településfejlesztési Koncepcióban foglaltak szerint 
Bácsalmás város vízvezeték-hálózat kiépítettsége 
megfelelő, ennek okán a stratégiával érintett 
időszakban kifejezett vízveték-hálózat fejlesztési 
projekt nem került nevesítésre. Jelenleg is zajlik a 25 
tagtelepülést magában foglaló Felső-Bácskai 
Ivóvízminőség-javító projekt. 
Amennyiben mégis tervez az Önkormányzat 
vízvezeték-hálózat bővítése, rekonstrukciója, felújítása 
projektet, mindenképpen figyelembe fogja venni az 
Igazgatóság által javasolt szempontokat és a 

Nem releváns. 
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koncepcióban foglaltakkal összhangban a 
fejleszteni kívánt településrészeken új, oltóvíz 
biztosítására alkalmas vízhálózat kiépítését. A 
felújítandó, illetve újonnan kiépítendő 
oltóvízhálózat kapcsán felhívja az Igazgatóság a 
figyelmet arra, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani 
a telepített földfeletti tűzcsapok telepítési 
távolságának előírásaira, valamint arra, hogy a 
telepített tűzcsapok elégítsék ki a vonatkozó 
jogszabályi követelményeket, előírásokat. 
Felhívja az Igazgatóság az Önkormányzat 
figyelmét arra, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 
29.§ (1) bekezdése értelmében "A településen az 
oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az 
önkormányzat feladata." 
Valamint megjelöli az oltóvízre vonatkozó 
jogszabályi hátteret. 

jogszabályi kötelezettségeket. 

5.2. Javasolja az Igazgatóság a települési bel- és 
csapadékvíz-elvezető rendszer ütemezett 
korszerűsítését, bővítését, ezzel összhangban 
pedig a fokozottabb, rendszeres karbantartását. A 
korszerűsítés, bővítés zárt bel- és csapadékvíz-
elvezető csatornákkal, illetve nyílt, burkolt felületű 
bel- és csapadékvíz-elvezető árokrendszerekkel 
megoldható. A helyi sajátosságokat figyelembe 
véve, ahol szükséges, javasolják megvizsgálni 
szivattyú-állomás, átemelő műtárgyak 
megvalósításának szükségességét is, továbbá a 
település közigazgatási területén fekvő 
záportározók és azok befolyási, kifolyási 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.3.2. 
fejezete, a Hálózatos projektek tartalmazzák az alábbi 
projektelképzelést: "Csapadék- és belvíz-elvezetés 
rendszerének fejlesztése (I. és II. ütem) ". A projekt 
részleteiben még nem került kidolgozásra, a részletes 
projektkidolgozás során az Önkormányzat 
mindenképpen figyelembe fogja venni az Igazgatóság 
javaslatát és a jogszabályi kötelezettségeket. 

Nem releváns. 
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szakaszainak rendszeres karbantartási munkálatait 
elvégezni, elvégeztetni. 

5.3. Javasolja az Igazgatóság, hogy a belterületi utak 
vonatkozásában kiemelt figyelmet fordítsanak a 
szilárd burkolatfejlesztésekre, valamint ezek során 
legyenek tekintettel a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltási, műszaki 
mentési alapfeladatait végző járművek 
határértékeire (melyeket a levélben fel is sorol), 
ezzel is segítve a gyorsabb, hatékonyabb tűzoltói 
beavatkozást, élet- és vagyonmentést 
tűzoltóegységeinek számára. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia jelentős 
számú útfejlesztési projektet tartalmaz, melyek 
megtalálhatóak a 4.2-es és 4.3-as fejezetekben. A 
projektek előkészítettsége még jellemzően csak 
projektötlet szintű, a részletes kidolgozás során az 
Önkormányzat figyelembe fogja venni az Igazgatóság 
által tett javaslatokat. 

Nem releváns. 

5.4. Javasolja az Igazgatóság, hogy a településen 
felhalmozódó zöldhulladék, háztartási növényi 
hulladék kapcsán, a szabadtéri tűzesetek 
kockázatának csökkentése érdekében, vizsgálják 
meg ezen hulladékok gyűjtésének és 
feldolgozásának, megsemmisítésének lehetséges 
módjait, úgymint pl. a közterületeken elhelyezhető 
hulladék-udvarok, amennyiben az 
önkormányzatnak lehetősége van, pellet-gyártás 
céljából növényi hulladék gyűjtése, a 
központosított, illetve házi komposztálásra való 
figyelemfelhívás, javaslatok, lehetőségek 
kidolgozása. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.2. 
fejezetében, az Akcióterületi projektek között található 
a "Komposztáló telep létesítése" fejlesztési elképzelés, 
mely projekt teljesen összhangban van az Igazgatóság 
javaslatával. 
A hulladékkezelés további lehetséges módjait a 
továbbiakban is vizsgálni fogja az Önkormányzat. 

Nem releváns. 

5.5. Kéri az Igazgatóság, hogy a tervezendő ipari park 
létesítése során, az esetlegesen odatelepülő 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetén a 
környezeti hatások közül kiemelt figyelmet 
fordítsanak a szélirányra, a létesítmények 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.2. 
fejezetében, az Akcióterületi projektek között található 
az "Iparterület kialakítása" fejlesztési elképzelés. Az 
Igazgatóság javaslata szerint az Önkormányzat kiemelt 
figyelmet fog fordítani az esetlegesen betelepülő, 

Nem releváns. 
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egymáshoz mért távolságára, az esetlegesen 
kialakuló dominó-hatásra, illetve a 
jogszabályokban lefektetett egyéb 
követelményekre. Veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek környezetében történő 
fejlesztéseknél jogszabály határozza meg, hogy az 
állásfoglalás kialakítása során a katasztrófavédelmi 
hatóság milyen szempontokat vesz figyelembe, 
attól függően, hogy mi az építmény jellege, és 
hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
mely veszélyességi zónájában történne a 
fejlesztés. Ugyanezen említett jogszabály taglalja a 
kivételeket is. 
 
Továbbá javasolja az Igazgatóság a tervezendő 
nagyberuházások vonatkozásában, amennyiben 
azok engedélyezésében tűzvédelmi szakhatóság 
bevonása szükségeltetik, a tervezési szakaszban 
már az illetékes tűzvédelmi hatósággal 
(alapesetben első fokú tűzvédelmi hatóság és 
szakhatóság a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Baja 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége) történő 
egyeztetést. 
 
Továbbá megjelöli az Igazgatóság a vonatkozó 
jogszabályi hátteret. 

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 
betelepülésének körülményeire, azok környezetre 
gyakorolt hatásaira; valamint ezen üzemek esetleges 
fejlesztései esetében is kiemelt figyelmet fordítanak a 
környezetre gyakorolt hatásokra. 
 
Esetleges nagyberuházás esetén az Önkormányzat 
már a tervezési szakaszban egyeztetés fog 
kezdeményezni az illetékes tűzvédelmi hatósággal. 

5.6. A megalapozó dokumentáció részletesen ismerteti 
a város vízellátását, szennyvíz és csapadékvíz 
elvezetési rendszereit. Kitér a dokumentáció az 

A tájékoztatást tudomásul vettük, intézkedést nem 
igényel. 

Nem releváns. 
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üzemelő felszín alatti vízkészleteket igénybevevő 
közüzemi vízbázis kijelölt védőterületére, annak 
nagyságára. Összességében megállapítható, hogy 
a koncepció megfelelő mélységben foglalkozik a 
felszíni- és felszín alatti vízminőség-védelemmel, 
az ITS-ben részletezett, tervezett fejlesztések nem 
ellentétesek a vízgazdálkodási és vízvédelmi 
érdekekkel. 
Az Igazgatóság megjelöli a jogszabályi hátteret. 

5.7. Javasolja az Igazgatóság, hogy a közbiztonság, az 
élet- és vagyonmentés javítása érdekében a 
Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság, valamint a települési polgári 
védelmi szervezet eszközparkjának esetleges 
bővítési, fejlesztési lehetőségét, és egy a jövőben 
tervezendő központi raktár-bázis létesítésének 
lehetőségét vizsgálja meg az Önkormányzat és 
ütemezze be a településfejlesztési stratégia 
végrehajtása során. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában, a 4.3.3. 
Egyéb projektek között, az Egyedi városi projektek 
(EP10)-es projekt kiegészítésre került a javaslattal. 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.3.3. „Egyéb 
projektek” fejezet 
Oldalszám: 85.o. 

6. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály 
véleménye az alábbi: 
A Hivatal a város településfejlesztési 
koncepciójában és integrált településfejlesztési 
stratégiájában foglaltakkal kapcsolatban 
észrevételt nem tett, mindkét dokumentum (TFK, 
ITS) támogatandó célkitűzéseket tartalmaz. 
Ezen felül tájékoztatta a Hivatal az 
Önkormányzatot az eljárásrendben foglalt 

A tájékoztatást tudomásul vettük, intézkedést nem 
igényel. 

Nem releváns. 
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partnerségi eljárásra vonatkozó előírásokra. 

7. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Hivatalának véleménye az alábbi: 
A Hivatal véleménye szerint a koncepcióban 
megfogalmazottak nem befolyásolják a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (a 
továbbiakban: BKMRFK) határrendészeti 
szakfeladatainak eredményes végrehajtását. 
A BKMRFK a dokumentációval kapcsolatosan 
követelményeket, elvárásokat, észrevételt nem 
fogalmazott meg, és az eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, intézkedést nem 
igényel. 

Nem releváns. 

8. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Út- és Hídügyi Főosztály 
Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály 
véleménye az alábbi: 
A Hatóság tájékoztatja az Önkormányzatot arról, 
hogy Bácsalmás Város Településfejlesztési 
Koncepciója és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának véleményezésével kapcsolatos 
megkeresésére, az ágazati véleménye megadása 
céljából megkereste a MÁV Zrt. Fejlesztési és 
Beruházási Főigazgatóságot (MÁV Zrt.). 
Megkeresésére a MÁV Zrt. válaszát a 29814-
1/2015/MAV számú, 2015. június 9-én kelt 
levelében a megadott határidőn túl adta meg. 
Kéri, hogy a mellékletként megküldött MÁV Zrt. 
véleményét az általuk UVH/UH/502/11/2015. 
számon adott vélemény kiegészítésének tekintse 
az Önkormányzat. 

A Megalapozó Vizsgálat, az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) és a 
Településfejlesztési Koncepció is tartalmazza, hogy 
Bácsalmás város szempontjából mind a térségi, a 
határon átnyúló, a turisztikai, a gazdasági szerep, mind 
pedig a közlekedés erősítése kapcsán nagy 
lehetőségek rejlenek a (Szeged-) Szabadka-Baja 
vasútvonal helyreállításában. 
Az ITS-ben nevesítésre is került a fentiekben említett 
vasútvonal Bácsalmást érintő szakaszának 
helyreállítása projekt, illetve a vasúti közlekedést 
kiszolgáló egységek fejlesztése. 
 
Amennyiben az adott témában további egyeztetésre 
kerül sor, az Önkormányzat figyelembe fogja venni a 
MÁV Zrt. kérését, miszerint közvetlenül a Zrt-hez fogja 
megküldeni a dokumentumokat véleményezésre. 

Nem releváns. 
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A MÁV Zrt. tájékoztatta az NKH-t arról, hogy a 
vasúti fejlesztési terveik az egykori (Szeged-) 
Szabadka-Baja vasútvonal hiányzó Szabadka-oh.-
Csikéria-Bácsalmás szakaszának helyreállítását 
tartalmazzák. 
A városi integrált településfejlesztési koncepció, 
integrált településfejlesztési stratégia készítése 
során a vasúti közlekedéssel és vasútfejlesztéssel 
kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázása 
érdekében a Hálózatfejlesztés szervezet 
készségesen áll az Önkormányzat és a Tervezők 
rendelkezésére. 
Kérik, hogy a dokumentációk véleményezése 
során közvetlenül a MÁV Zrt-hez küldje az 
Önkormányzat a megkeresést. 

9. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály véleménye az alábbi: 
A Hivatal véleménye szerint a Településfejlesztési 
Koncepció (TK) és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (ITS) közlekedési szempontból 
maximálisan támogatható, magában foglalják 
mindazokat a célokat, feladatokat, azok 
megvalósítását szolgáló eszközöket, melyek a 
város fejlődéséhez közlekedési szempontból 
elengedhetetlenek. 
A Hivatal a Településfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazott célokkal egyetért, azokkal 
kapcsolatban külön észrevételt nem tesz. 

A Megalapozó Vizsgálat, az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) és a 
Településfejlesztési Koncepció is tartalmazza, hogy 
Bácsalmás város szempontjából fontos és igen jelentős 
a kerékpárutak fejlesztése, újak kialakítása, hálózatba 
szervezése és a hozzájuk tartozó szolgáltatások 
fejlesztése elsősorban a helyi lakosság 
közlekedésének megkönnyítése, másrészt a 
kerékpáros turizmus térségben történő megerősítése 
okán (tehát mind a hivatásforgalmi, mind pedig a 
turisztikai célú kerékpárút fejlesztése kiemelten fontos 
a térségben). 
 
Az ITS kulcsprojektjei és hálózatos projektjei között is 

Nem releváns. 
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A Hivatal véleménye szerint az egyes területek 
SWOT analízise közlekedési szempontból reálisan 
foglalja össze az adott térség előnyeit, hátrányait, 
lehetőségeit és veszélyeit. 
Az ITS által a Városi szintű középtávú tematikus 
célok között megfogalmazott, a Települési 
környezet, infrastruktúra fejlesztését célzó 
közlekedés-fejlesztésekkel, ezen belül a város 
országos közúti megközelítésének javításával, az 
iparterületet feltáró út kiépítésével, a kerékpárút 
hálózat fejlesztésével és a városon belüli 
közlekedés feltételinek javításával kapcsolatos 
elvekkel egyetért a Hivatal. 
Egyetért továbbá a Városrészi szintű területi célok 
között megfogalmazott, az összes városrészt 
valamilyen mértékben érintő, a közúti infrastruktúra 
fejlesztését célzó célkitűzésekkel is. 
Az ITS elkövetkező időszakra vonatkozó 
közúthálózat fejlesztési feladatai tartalmazzák a 
város fejlődése szempontjából fontos fejlesztési 
projekteket. 
A megvalósítás eszközeinek és nyomon 
követésének rendszere jól szolgálja a kitűzött célok 
elérését, és az esetlegesen felmerülő problémák 
megoldását. 
 
A Hivatal az alábbi véleménnyel javasolja 
kiegészíteni a részére megküldött 
dokumentumokat: 
• Fontosnak ítéljük meg a kerékpározás 

felsorolásra kerültek a tervezett kerékpárút fejlesztési 
projektek, valamint az "Egyéb projektek"/"Szoft 
programok"/"Egyedi szoft program javaslatok" között 
megjelenik "A kerékpáros közlekedés népszerűsítése" 
megnevezésű tervezett projekt is. 
 
A projektek részletesebb kidolgozása és a 
megvalósítás során figyelembe fogja venni az 
Önkormányzat a Hivatal kiegészítő véleményét. 
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feltételeinek minél általánosabb megteremtését, 
szem előtt tartva maximálisan a 
közlekedésbiztonság szempontjait, valamint azt a 
tényt, hogy a kerékpár nem egy szűk réteg 
közlekedési eszköze, hanem gyakorlatilag olyan 
korhatár nélkül igénybe vehető jármű, mely 
használóinak közlekedési szabályismerete széles 
határok között mozog. 
• A megvalósítás közlekedési szempontú 
kockázatainak kezelésénél kiemelten fontosnak 
tartjuk a lakosság és az érintett szervek minél 
szélesebb körű és részletesebb tájékoztatását, 
illetve bevonását a folyamatokba már az egyes 
projektek tervezésének kezdeti fázisaitól. 

10. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
véleménye az alábbi: 
Az Igazgatóság a véleményezésre megküldött 
dokumentumokkal (Bácsalmás Város Megalapozó 
Vizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia) 
kapcsolatosan táj- és természetvédelmi 
szempontból észrevételt nem tett. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, intézkedést nem 
igényel. 

Nem releváns. 

11. Más települések kapcsán a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés Elnöke az alábbi általános jellegű 
megállapításokat tette: 
- Az ITS 10. táblázat (TOP intézkedések és a 

hozzájuk rendelt Bács-Kiskun megyei 
forráskeret) adatai változtak, a végleges megyei 
keretek megtalálhatók a fejlesztés.bacskiskun.hu 
honlapról letölthető Bács-Kiskun Megye Integrált 
Területi Programja 2014-2020 című 

Az ITS 10. táblázata aktualizálásra került a 2015. 
májusban aktualizált, www.fejlesztes.bacskiskun.hu 
honlapról letöltött Bács-Kiskun Megye Integrált Területi 
Programja 2014-2020 című dokumentum alapján. 
 
Az ITS 8.2.2. fejezet projektmenedzsment működésére 
vonatkozó része a 272/2014. (XI.5.) 
Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban 
módosításra került. 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.6. „Az 
akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi 
terve” fejezet 
 
Oldalszám: 97-98.o. 
 
Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 8.2.2. „Az ITS 
megvalósításának intézményi háttere” fejezet 
 

http://www.fejlesztes.bacskiskun.hu/


ITS DA Konzorcium 

  
  1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em 

 

Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat időszakában érkezett államigazgatási és helyi módosítási igények és tervezői válaszok, Baja Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája kapcsán. 

Sorszám Államigazgatási és helyi módosítási igény Tervezői válasz 
A módosítás kezelésének helye a dokumentumban 

(fejezet és oldalszám) 

dokumentumban. 
- Az ITS 8.2.2. "Az ITS megvalósításának 

intézményi háttere" című fejezet részt 
aktualizálni szükséges, összhangba kell hozni a 
projektmenedzsment működésének leírását a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásáról szóló 272/2014. (XI.5.) 
Kormányrendelettel. 

Oldalszám: 166-168.o. 

12. Bácsalmás Város Polgármestere kérése volt a 
Tataháza-Bácsalmás-országhatár kerékpárút 
fejlesztési elképzeléssel kibővíteni a projektlistát. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.3.1. 
„Kulcsprojektek” és a 4.3.2. „Hálózatos projektek” 
fejezetek kiegészítésre kerültek a Tataháza-
Bácsalmás-országhatár kerékpárút kialakítása 
tervezett projekttel 

Fejezet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 4.3.1. 
„Kulcsprojektek” és a 4.3.2. „Hálózatos projektek” fejezetek 
Oldalszám: 67.o. és 73.o. 

 

A fentiek mellett a dokumentumok véglegesítése során sor került a kisebb formai, stilisztikai hibák javítására. 

 


