Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 11. 15.
Javaslat Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának elindítására
Előadó:
Előkészítő:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző

Meghívott:
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
a Pénzügyi bizottság
2018.11.13.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 7. §-a kimondja, hogy a stratégiát négyévente át kell
tekinteni, és ha szükséges módosítani. A város hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája
(továbbiakban ITS) és az Integrált Területfejlesztési Programja nincs teljes összhang, ezért az ITS
módosítása szükséges.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Iktatószám: 27501/2018
Ügyintéző neve: Kárgli Rita
Ügyintéző aláírása:

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 Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának elindítására
Tisztelt Közgyűlés!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról (továbbiakban ITS)
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 7. §-a kimondja, hogy a stratégiát négyévente át kell
tekinteni, és ha szükséges módosítani.
A város hatályos ITS-ét Dunaújváros MJV Közgyűlése a 309/2014. (IX.23.) határozatával fogadta
el. Az ITS módosítása szükséges, mert nincs összhang az ITS és a város Integrált
Területfejlesztési Programja között.
Dunaújváros MJV Önkormányzatának költségvetésében jelenleg nincs olyan költséghely ahonnan
a kért összeget biztosítani tudnánk, de a jövő évi költségvetésbe betervezzük az ITS módosítás
költségeit.
Bizottsági vélemények:
A gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és pénzügyi
bizottság az előterjesztést a 2018. november 13-i ülésén tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2018. (XI.15.) határozata
Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának elindításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy Dunaújváros Integrált
Területfejlesztési Stratégiája (továbbiakban ITS) felülvizsgálatra kerüljön.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az
ITS felülvizsgálatának elkészíttetéséről.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:
- a tervezés elindítására: 2019. március 31.
- az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési
eljárást követő közgyűlés
Dunaújváros, 2018. november 15.
Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke
Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke

