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13. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. március 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Támogatási kérelem benyújtása a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” 

című pályázatra új Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. március 31. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Magyarország Kormánya VMOP-1.4.1-21 kódszámon, „Fenntartható városfejlesztési 

stratégiák támogatása” címmel felhívást (továbbiakban: Felhívás) tett közzé. A 

Felhívással a Kormány elsődleges célja a városok integrált megközelítésen alapuló 

fenntartható fejlesztése, mely a városi Integrált Településfejlesztési Stratégia 

(továbbiakban: ITS) alapján történik. 

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

- az ITS elkészítése az Irányító Hatóság által megadott módszertan szerint, vagy 

- a VMOP céljaihoz illeszkedő, 2019-ben vagy 2020-ban készült ITS módosítása, 

illetve kiegészítése az Iránytó Hatóság által megadott módszertan elvárásai 

szerint, 

- a megvalósításra kiválasztott ITS végrehajtása. 

A Felhívás keretén belül a benyújtott – minden feltétételnek megfelelő – kérelmet vissza 

nem térítendő támogatásban részesítik, melynek összege maximum 10 millió forint. (A 

támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.) 

 

A 2021-2027. időszak tervezett Operatív Programjainak előkészítéseként eddig 

társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati felhívások alapján látható, hogy a városi 

jogállású települési önkormányzatoknak (GFO 3211) pl. a Versenyképes Magyarország 

Operatív Program (továbbiakban: VMOP) egyes felhívásain pályázva igazolniuk kell a 

tervezett fejlesztések illeszkedését az ITS-hez legkésőbb az 1. mérföldkőig, vagyis a 

támogatási kérelemhez csatolandó melléklet lesz az ITS2. 

 

A Felhíváshoz – mely jelenleg a társadalmi egyeztetés szakaszában van – kapcsolódó 

pályázati felhívás várhatóan 2021. áprilisában jelenik meg és a 2021-2027. európai uniós 

pályázati programidőszak mielőbbi megkezdése érdekében gyors pályázati elbírálás 

várható. 

 

Ahhoz, hogy az ITS elkészítésére mielőbb sor kerüljön, javasolt az elkészítő 

kiválasztására irányuló beszerzési eljárás mielőbbi lefolytatása és a nyertes 

ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötése azzal a kitétellel, hogy a beszerzési 

eljárás során általa meghatározott díj csak a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén 

kerül kifizetésre.  

 

 

 
1 A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete (A 

gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO)) alapján a Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és költségvetési szervek (32) között a Helyi önkormányzat 321 számon szerepel. 

2 Dombóvár város korábban – a 2014-2020. időszakra vonatkozóan – rendelkezett ITS-sel, amely a 2021-2027. 

időszakra már nem alkalmazható. 
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Határozati javaslat 

támogatási kérelem benyújtásáról a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák 

támogatása” című pályázati felhívásra 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a VMOP-1.4.1-21 kódszámú, „Fenntartható 

városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra – „Az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítése az Irányító Hatóság által megadott 

módszertan szerint” tevékenységre vonatkozóan – a támogatási kérelmet nyújt be 

önerő biztosítása nélkül, legfeljebb 10 millió forint keretösszegig. 

 

A pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere jogosult a VMOP-1.4.1-21 kódszámú pályázati 

felhíváshoz kapcsolódóan – az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére 

vonatkozóan – a beszerzési eljárás lefolytatására, a vállalkozási szerződés 

megkötésére és a szükséges intézkedések, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 

a pályázati felhívás kiírását követően azonnal – a támogatási kérelem benyújtására, 

illetve a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 


