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Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2016. 12. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A 272/2014.  (XI.  5.)  Korm. rendelet  57.  § (4)  bekezdése értelmében az Integrált  Területi
Program módosítását évente egy alkalommal kezdeményezheti a területi szereplő. A Korm.
rendeletnek megfelelően és  az Irányító  Hatóság útmutatása alapján elkészítettük az  ITP
aktualizált változatát.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
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Telefonszáma: 182
Iktatószám: 6569-10/2016

Előkészítő aláírása: Botyánszki Tamás sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra sk.

Leadás dátuma: 2016. 12. 02.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 02.
Törvényességi észrevétel: Van / Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program

módosításának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Nemzetgazdasági  Minisztérium  államtitkárának  felhívására  a  megyei  jogú  városok
elkészítették saját Integrált Területi Programjaikat (ITP) a 2014–2020 közötti programozási
időszakban  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  tervezésének  egyes
szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és
a megyei  jogú  városok önkormányzatai  tervezési  jogkörébe  utalt  források megoszlásáról
szóló  1702/2014.  (XII.  3.)  Korm.  határozatban  meghatározott  keretösszeg  tervezett
felhasználásának  bemutatására.  A  megyei  jogú  városok  önkormányzatainak  közvetlen
tervezési  jogkörében  készülő  fejlesztési  programok  forrása  Dunaújváros  esetében  az
1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján 7,43 milliárd forint. 

A Modern Városok Program keretében végrehajtandó fejlesztések megvalósításáról  szóló
1418/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 1. pontja szerint a Kormány egyetért azzal, hogy azok
a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  beruházások,  amelyek  költségei
elszámolhatóak  valamelyik  operatív  programban,  kizárólag  európai  uniós  alapokból
származó  támogatások  bevonásával  valósuljanak  meg.  A  1418/2016.  (VII.  29.)  Korm.
határozat  3.  pontja  alapján  önkormányzatunk  a  nemzetgazdasági  minisztériummal
együttműködve - az 1. pontban foglalt céllal összhangban - az integrált területi program éves
felülvizsgálata  során a  támogatható  tevékenységek  figyelembevételével  áttekintette,  mely
fejlesztési elemek valósíthatóak meg európai uniós forrásokból.

A fentieknek  megfelelően  a  Modern  Városok  Program  keretében  tervezett  beruházások
megvalósítása  érdekében  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  és  a
Versenyképes  Közép-Magyarországi  Operatív  Program  egyes  prioritásai  tekintetében
többletkötelezettség  vállalásáról  és  annak  feltételeiről  szóló  1562/2016.  (X.  13.)  Korm.
határozat  alapján  módosításra  kerül  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program
forráskerete. A 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1. melléklete szerint Dunaújváros 7,43
Mrd Ft-os kerete 2,15 Mrd Ft-tal, összesen 9,58 Mrd Ft-ra kerül megnövelésre.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése értelmében a területi szereplőnek
évente  egy  alkalommal  van  lehetősége  az  Integrált  Területi  Program  módosítására.  A
módosítás  lehetővé  teszi  az  1562/2016.  (X.13.)  Korm.  határozatban  jóváhagyott  TOP
többletkötelezettség-vállalás betervezését is. A Korm. rendeletnek megfelelően, az Irányító
Hatóság útmutatása alapján elkészítettük az ITP aktualizált változatát.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2016. december 07-én tárgyalta,
az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.

Digitális mellékletek:
- 1. melléklet: Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2016. (XII.15.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  az
előterjesztés mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi
Program módosított változatát.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy
döntéséről  a  Nemzetgazdasági  Minisztériumot,  illetve  a  regionális  fejlesztési
programokért  felelős  helyettes  államtitkárt  tájékoztassa  a  dokumentum  végső
jóváhagyása érdekében.

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

   - a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a tájékoztatás megküldésére: 2016. december 20.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Hingyi László s. k.
A Gazdasági és területfejlesztési

Bizottság elnöke


	HATÁROZATI JAVASLAT
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

