
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés     elé     kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 02. 16.

Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és
környékével kapcsolatos módosítására

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő:  Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott:    -

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.02….

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési  Koncepció
(továbbiakban  OFTK)   felülvizsgálata  zajlik,  ezért  2017.  február  28-ig  várják  az  OFTK
módosításához a javaslatokat.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve:         Kárgli Rita
E-mail címe: kargli@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:            317
Iktatószám: 4482-3/2017

Előkészítő aláírása: Kárgli Rita 
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: …………………..
Leadás dátuma: 2017.02….
Ellenőrzés dátuma: 2017.02…..
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és
környékével kapcsolatos módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az Országgyűlés 2014. januárban határozattal (1/2014. (I. 3.) OGY határozat) fogadta el. A 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014.
(I.  3.)  OGY  határozat  8.  pontja  szerint:  „az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy  kísérje
figyelemmel a koncepcióban meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát és
háromévente  adjon  tájékoztatást  megvalósításáról  és  szükség  esetén  kezdeményezze
felülvizsgálatát.”

A felülvizsgálathoz kérték Dunaújváros MJV Önkormányzatának véleményét.
Az  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési  Koncepció  Dunaújváros  térségével  kapcsolatos
fejlesztési elképzeléseket a 3.1.4. és a 4.7. fejezetek tartalmazzák.

Véleményünkben  jelezzük,  hogy  Dunaújváros  vonzáskörzete  nem  áll  meg  a  Dunánál  és  a
megyehatárnál, hanem átnyúlik rajtuk, ezért ezeket kértük, hogy szerepeltessék az OFTK-ban.
A város az utóbbi pár évben jelentős fejlesztéseket kezdett sportterületen, melyek lehetővé teszik,
hogy Dunaújváros térségi vagy akár országos sportközpont legyen. Ezt kértük, hogy az OFTK-ban
is szerepeltessék.
A város tervezi, hogy az üzleti és konferenciaturizmus mellett a speciális, történelmi vonatkozási
turizmus fejlesztését is támogatja, különösen amiatt, hogy várhatóan néhány éven belül a város
egy része világörökségi terület lesz. 

Az  anyagot  terjedelmi  okoknál  fogva  nem  papíron  mellékeljük,  hanem  megtekinthetők  az
interneten  http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/orszagos-szint/fejlesztesi-
dokumentumok/koncepciok/orszagos-fejlesztesi-es-terulet címen.

Bizottsági vélemény:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2017. február 14-i ülésén tárgyalta és
véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2017. (II.16.) határozata az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Dunaújváros és környékével kapcsolatos módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési
Koncepció felülvizsgálata során az az alábbiak figyelembe vételét kéri:
a)  A  38.  ábrán  kérjük  javítsák  Dunaújváros  térségét,  amely  átnyúlik  a  Dunán  és  a  déli
megyehatáron.
b) Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 3.1.4.4. fejezet Dunaújvárosról szóló
részében az alábbiak szerepeljenek:
„Dunaújváros megújuló és élhető iparvárosként a monostrukturális ipari fellegvárból innovációs és
szolgáltató  térségközponttá  kíván  fejlődni,  a  hagyományos  húzóágazatok  mellett  (ipar,
fémkohászat, élelmiszeripar, gumiabroncs- és papírgyártás) a következő kitörési pontok kaphatnak
szerepet:  K+F+I,  tudásintenzív  és  innovatív  ágazatok,  specializálódó  vas-  és  acélgyártás,
logisztika, sport, üzleti és konferenciaturizmus mellett a specializált turizmus. A térség kiterjed a
megyehatáron és a Duna túlsó partjára.”

http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/orszagos-szint/fejlesztesi-dokumentumok/koncepciok/orszagos-fejlesztesi-es-terulet
http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/orszagos-szint/fejlesztesi-dokumentumok/koncepciok/orszagos-fejlesztesi-es-terulet


c)  Az  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési  Koncepció  4.7  fejezet  Dunaújvárosról  szóló
pontjában az alábbiak szerepeljenek:
„Dunaújváros  ipari  jellegét  megtartva  és  a  tudásintenzív  és  innovatív  ágazatokat  erősítve,  a
nagyvállalatok  szinergiáját  kihasználó  gazdasági  és  térségi  központi  szerep fejlesztése,  a  táji,
környezeti szempontok figyelembevételével.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1.) pont alatti határozat
közlésére a Nemzetgazdasági Miniszter Területfejlesztési Tervezési Főosztály vezetőjével.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2017. február 28.

Dunaújváros, 2017. február 16.

Hingyi László s. k.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke


