
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. március 11-ei  ülésére  

 

Tárgy:   Döntés Integrált Településfejlesztési 

Stratégia (ITS) elkészítéséről 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/743-4/2021 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021-27-es időszak Operatív Programjait előkészítendő eddig megjelenésre került pályázati 

felhívásainak társadalmi egyeztetése alapján megállapítható, hogy a városi jogállású települési 

önkormányzatoknak pl. a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) egyes 

felhívásain indulva majd igazolni szükséges a fejlesztések illeszkedését az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiához (ITS) legkésőbb az 1. mérföldkőig.  

 

Ez azt jelenti, hogy a támogatási kérelmek elkészítése során csatolandó melléklet lesz az ITS 

amennyiben rendelkezésre áll, amennyiben nem, akkor a projekt megvalósítás során az 1. 

mérföldkő eléréséig vállalni szükséges a képviselő-testület által jóváhagyott ITS benyújtását.  

 

Dunaföldvár, mint 10 000 fő alatti település esetében eddig Integrált Városfejlesztési Stratégia 

(korábbi elnevezés) megléte nem volt kötelező, így Dunaföldvár nem is rendelkezik a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával.  

 

Kizárólag a településfejlesztési koncepció került elfogadásra 2016-ban az elfogadott 

településrendezés terv részeként.  

 

Egy stratégia elkészítési ideje min. 5 hónap, így javasoljuk a mielőbbi felkészülést a 2021-27-

es pályázati időszakra az ITS elkészítésével.  

 

Az ITS elkészítésére vonatkozóan ajánlatkérők kerültek kiküldésre az alábbi Ajánlattevők 

részére.  

 

1. KEEP INVEST Kft. 7100 Szekszárd, Székely B. u. 35. 

2. Baracsi Viktória településmérnök 7624 Pécs, Taizs M. u. 5. 

3. 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. 7635 Pécs, Donátusi út 61.  

 

Ajánlattételi határidő: 2021. március 8.  

A benyújtásra került ajánlatok a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.  
 



 

 

Célunk, amennyiben a megjelenő pályázati kiírások elszámolási feltételei megengedik, akkor a 

stratégia elkészítésnek költségét utólagosan elszámoljuk, erre vonatkozóan a felhívás 

tervezetek alapján úgy tűnik, hogy az ITS készítésével kapcsolatban felmerülő költségek 

elszámolhatóságának kezdete 2021. január 1. 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. március 3. 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata elkészíteti a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerinti Integrált Településfejlesztési Stratégiát.  
  

2. A stratégia elkészítésével megbízza a …. . A megbízás díja: …… Ft, mely összeg az 

önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére rendelkezésre áll.  

 

3. A polgármester jogosult a szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos  

 

  


