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Szentes Város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete 
 
Szentes 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
A Képviselő – testület 2009. évi munkatervében januári előterjesztésként meghatározásra 
került a „Szentes város közép – és hosszú távú jövőképe, stratégiája, fejlesztési programja”, 
illetve egy másik napirendi pontként „Szentes város és Kistérsége II. Nemzeti Fejlesztési 
Tervhez (Új Magyarország Programhoz) kapcsolódó 2007 – 2013. évi Fejlesztési Terve. 
Fejlesztési „kulcs projektek” meghatározása, kidolgozási akciótervük meghatározása. A 
fejlesztésre fordítható saját források felosztási terve prioritások szerint.” 
 
A szakmai forrásanyag gyűjtésekor került a témafelelősök figyelmébe, hogy Szentes város ún. 
Integrált Városfejlesztési Stratégiájának készítése hónapok óta folyamatban van. Az IVS 
előterjesztése, az éves munkaterv szerint február hónapban esedékes. A testületi előterjesztés 
tárgyát képező Szentes város közép – és hosszú távú jövőképe, stratégiája, fejlesztési 
programja teljes mértékben integrálódik az IVS-be, annak egy részét képezve.  
 
Tekintettel arra, hogy nem kívánunk párhuzamos munkát végezni és nem akarjuk a Képviselő 
– testületet, egymást követően két stratégia tárgyalásával terhelni az előterjesztés tárgykörét 
felölelő szakmai anyagot nem a januári ülésre, hanem az IVS-be építve annak részeként 
kívánjuk februárban beterjeszteni.  
 
Az IVS megalkotásához szükséges anyagot a szakemberek rendelkezésére bocsájtottuk és 
folyamatosan konzultálunk velük a sikeres stratégia elkészítésének érdekében. 
 
Az IVS - mint a következő évek szentesi fejlesztéseinek tervezési háttérdokumentuma – által 
meghatározásra kerülő fejlesztési projektek részben meg kell, hogy jelenjenek az Új 
Magyarország Fejlesztési Tervhez (ÚMFT) kapcsolódó előterjesztésben. Ennek oka, hogy az 
IVS-ben meghatározásra kerülő önkormányzati projektek egy részének megvalósítására az 
önkormányzat az ÚMFT megvalósítását szolgáló pénzügyi forrásokból szeretne támogatást 
szerezni.  
A leírtak miatt a vonatkozó napirendi ponthoz kapcsolódóan elkészítendő dokumentum 
feltételezi az IVS tartalmi ismeretét. Mivel jelenleg ez még nem áll rendelkezésre, ezért 
szükséges az IVS „bevárása”, illetve a dokumentum azzal párhuzamos készítése. Ez tehát a 
két dokumentum legalább egyidejű tárgyalását indokolja. 
 
A fentiekhez kapcsolódva tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kistérségi 
Fejlesztési Tanács, 2009. évi munkaterve szerint, Önkormányzatunk munkatervéhez 
igazodva, az IVS benyújtását követően, a 2009. márciusi ülésén - az önkormányzati 
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véleményezést követően - kívánja tárgyalni az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (ÚMFT) 
kapcsolódó előterjesztést.   
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérjük a fentiek tudomásulvételét. 
 
 
Szentes, 2009. január 15. 
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