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Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya részéről még
2014 januárjában megkeresés érkezett a települési önkormányzatok felé, melyben a
Belügyminisztérium vállalta, hogy a Regionális Operatív Programok technikai
segítségnyújtási keretének terhére szakmai támogatást biztosít a járásszékhelyek
Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak (továbbiakban: ITS) elkészítéséhez,
felülvizsgálatához, illetve azokban az esetekben települési koncepcióinak
elkészítéséhez is, ahol a települések még e dokumentummal nem rendelkeznek.
Dombóvár Város Önkormányzata még 2014 márciusában jelezte a
Belügyminisztérium felé, hogy igénybe kívánja venni a szakértői támogatást az ITS
kidolgozásához, mely alapul szolgál a 2014-2020 közötti időszak fejlesztési terveinek
megvalósításához, melynek kiinduló dokumentuma az Ivanich-terv. A korábbi európai
uniós fejlesztési ciklusban Integrált Városfejlesztési Stratégiák (IVS) készültek, a
mostani azonban nemcsak az adott városra irányul, hanem a környező településeket is
bevonja a fejlesztésekbe. Fontos kiemelni továbbá, hogy a mostani fejlesztési
ciklusban
a
finanszírozás
szempontjából
az
energiahatékonysági
és
közlekedésfejlesztési programok élveznek prioritást.
A DDOP—6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív
Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégia kidolgozása című projekt keretében Dombóvár Város
Önkormányzata 2015. január 8-án együttműködési megállapodást kötött a
Belügyminisztériummal Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására, mely a
településfejlesztési koncepció elkészítését nem tartalmazza.
A projekt keretében a BM minden résztvevő számára egy Regionális Szakértői
Csoportot jelölt ki a feladat elvégzésére. Erre közbeszerzési eljárás keretében került
sor, melynek eredményéről 2014 decemberében kaptunk tájékoztatást. A Dél-Dunántúl
esetében a szakmai munka kivitelezését a Terra Stúdió Kft. (1034 Budapest,
Szomolnok u. 14.) nyerte el. 2015. január 7-én a cég képviselőivel programindító,
szakmai konzultációt tartottunk, ahol az Önkormányzati Hivatal részéről a projektben
érintett munkatársak valamennyien jelen voltak. Az ITS kidolgozása során egy
Irányító Csoport megalakítása szükséges, melynek tagjai nagyrészt korábban az
Ivanich-terv kidolgozása során felállított Reflektor munkacsoport résztvevői. Az
Irányító Csoport feladata, hogy a projekt során képviselje Dombóvár Város
Önkormányzatának érdekeit, elképzeléseit, és döntést hozzon az ITS kidolgozása
során felmerülő kérdésekben.
Az Irányító Csoport tagjai a következők:
1. Szabó Loránd polgármester
2. Tigelmann Péter gazdasági alpolgármester
3. Tigerné Schuller Piroska – programkoordinátor
4. Dr. Szabó Péter aljegyző, Városüzemeltetési Irodavezető
5. Ilia Anita – ITS projekt városi koordinátora

6. Molnár Árpád városi főépítész
7. Sebestyén Péter – építész (Másfél Építész Stúdió Kft.)
8. Varga Péter műszaki ügyintéző
9. Teufel Judit vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Babulják Katalin – projekt adminisztrátor
Mivel a projekt megvalósításának ütemezése szűk határidőt ölel fel, s a kidolgozott
stratégiát 2015. május végén a képviselő-testület elé kell terjeszteni elfogadásra, ezért
javasolt, hogy a gyors és hatékony munkavégzés érdekében, a Képviselő-testület
meghatalmazása alapján az Irányító csoport döntsön - élén a Polgármesterrel - az
önkormányzat és a város érdekeinek figyelembevételével a projektet érintő
kérdésekben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP—6.2.1/K13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program –
Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégia kidolgozása című projekt során elfogadja az
Irányító csoport megalakulását a következők szerint:
1. Szabó Loránd polgármester
2. Tigelmann Péter alpolgármester
3. Tigerné Schuller Piroska – programkoordinátor
4. Dr. Szabó Péter aljegyző, Városüzemeltetési Irodavezető
5. Ilia Anita – ITS projekt városi koordinátora
6. Molnár Árpád városi főépítész
7. Sebestyén Péter – építész (Másfél Építész Stúdió Kft.)
8. Varga Péter műszaki ügyintéző
9. Teufel Judit vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Babulják Katalin – projekt adminisztrátor
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Irányító Csoportot,
hogy az 1. pontban nevezett projekt keretében a Képviselő-testület képviseletét
ellátva, az önkormányzat és a város érdekeinek figyelembevételével döntsön a
projektet érintő kérdésekben.
Határidő: azonnal – meghatalmazás életbe lépése
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