A területi tervezés koordinálatlansága hátráltathatja az
uniós források felhasználását
Pécsett, 2011. október végén került sor mintegy 130 szakértő részvételével Pécsett, a
nemrégen átadott Bóbita Bábszínházban a XVII. Országos Urbanisztikai Konferenciára,
amelyet MaHolnap Urbanisztika címmel – a korábbiakhoz hasonlóan – az idén is a Magyar
Urbanisztikai Társaság (MUT) szervezett.
A település- és területi tervezés jövőjét, szükséges módszertani változtatásait megvitató
konferencia megnyitó előadását dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár tartotta, őt követően a
Belügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium vezető munkatársai számoltak be
az tárcájuknak a települések, térségek tervezésének fejlesztésével kapcsolatos
munkájáról, és ismertető hangzott el az EU-támogatások rendszerének az Európa 2020
programhoz csatlakozóan az EU egészére vonatkozó átalakítási terveiről is.
A három szekcióban zajló esetismertetéseket, korreferátumokat követő plenáris ülésen a
résztvevők megállapították, hogy bár esetenként érdekes műhelymunka zajlik az egyes
minisztériumok szervezésében, ezek elszigeteltsége, koordinálatlansága jelentős veszélyt
jelenthet nem csak az urbanisztikai tervezés hatékonyabbá tételére, hanem ezzel
összefüggésben a 2014-2020 között várható támogatások igénybe vehetőségére, és ezen
keresztül az egész ország jövőbeli fejlődésére is.
A résztvevők ajánlásukban felszólították a Magyar Urbanisztikai Társaságot, és annak
szakmai innovációs központját, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpontot, hogy tegyenek
hatékony lépéseket a kormányzat vezetése felé a tervezésfejlesztési munka
koordinációjának érdemi javítására, és annak megfelelő minősége érdekében az
munkában való szakmai részvétel biztosítására.
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont vezetője bejelentette, hogy november második
felében több műhelyvitát rendeznek a minisztériumi szakértők és döntéshozók
meghívásával a munka informális koordinációjának megindítására, ahol a Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont által a tervezési rendszer megújítására vonatkozó javaslat
kerül majd a szakma különféle csoportjai által megvitatásra.
A konferencia előadásairól és a nyilvános szakmai műhelyvitákról folyamatosan több
információ érhető majd el a www.mut.hu honlapon, az EU támogatási rendszerének a
2014-2020 között tervezett változtatásairól a pedig a
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#8
oldalon található bővebb információ, nagyrészt magyarul is.
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