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A napirendi pont rövid tartalma:
2022-től új Európai Uniós projektek indulnak, amelyhez új fejlesztési dokumentumok kellenek. A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárásrend több hónapos, ezért szükséges most
elindítani az új dokumentumok készítését, hogy a projektek meghirdetésekor már a megfelelő
dokumentumok álljanak rendelkezésre.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Kárgli Rita
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 24809-1/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat új Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének elindítására
Tisztelt Közgyűlés!
2022-től új Európai Uniós projektek indulnak, amelyhez új fejlesztési dokumentumok kellenek. A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárásrend több hónapos, ezért szükséges most
elindítani az új dokumentumok készítését, hogy a projektek meghirdetésekor már a megfelelő
dokumentumok álljanak rendelkezésre.
A jelenlegi döntés csak a dokumentumok elkészítéséről határoz. Várható, hogy a fejlesztési
dokumentumok elkészítésének támogatására pályázatot írnak ki, ezért a költségekkel
kapcsolatban később célszerű dönteni.
Az ITS készítésében a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt rendelkezik szakmai
tapasztalattal és referenciával. A dunaújvárosi 2013-2020 ITS-ét is a DV N Zrt készítette. Ezért
indokolt a DV N Zrt bevonása az új ITS készítése során is. A TOP Plusz programban a
későbbiekben megjelenésre kerülő TOP Plusz 1.3.1 Felhívás lehetőséget biztosít a konzorciumban
történő megvalósításra, emiatt szükséges dönteni a DV N Zrt-vel történő együttműködésről.
Bizottsági vélemények:
A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
az előterjesztést a 2021. június 23-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Az I. határozati javaslat Dunaújváros új
Településfejlesztési Koncepciójának és új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elindításáról
szól.
A II. határozati javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros új Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának dokumentumát az önkormányzat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt.-vel közös együttműködésben készíti el. A későbbiekben kiírásra kerülő TOP Plusz-1.3.1
Felhívás keretében a felek konzorciumban indulnak.

HATÁROZATI JAVASLAT I.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2021. (VI.24.) határozata
Dunaújváros új Településfejlesztési Koncepciójának és új Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának elindítására
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy új Integrált
Területfejlesztési Stratégiája (továbbiakban ITS) készüljön és ha emiatt szükséges, a meglévő
Településfejlesztési Koncepció módosuljon.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az új
ITS elkészíttetéséről.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:
- az egyeztetési eljárás elindítására: 2021. június 30.
- az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárást követő
közgyűlés

Dunaújváros, 2021. június 24.
Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT II.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2021. (VI.24.) határozata
Dunaújváros új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére a DVN Zrt-vel
együttműködésben
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros új Integrált
Területfejlesztési Stratégiája (továbbiakban ITS) a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt -vel együttműködésben készüljön el.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a TOP Plusz-1.3.1 Felhíváson történő részvétele során a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt -vel konzorciumban induljon.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:
- az ITS elkészítésére: 2021. december 15.
- a Támogatási kérelem benyújtására a Felhívás megjelenését követően, a
Felhívásban rögzített határidő

Dunaújváros, 2021. június 24.
Tóth Kálmán sk.
Pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
Ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
elnöke

