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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2021-27-es tervezési 

időszakára új területfejlesztési eszköz kidolgozására kerül sor „fenntartható 

városfejlesztés” címszó alatt. Európai uniós törekvések hatására a városfejlesztés egyik 

fókuszává válik a fenntarthatóság – társadalmi, gazdasági és környezeti értelemben 

egyaránt. A megyék javaslata alapján Magyarországon is kiválasztásra kerültek az 

úgynevezett fenntartható városfejlesztési körbe tartozó településtérségek, melyek között 

Dombóvár is megtalálható. Az új uniós költségvetési időszak várospolitikájában kiemelt 

figyelmet és elkülönített forrásokat kapnak azok a városi területek és várostérségek, ahol 

a források hasznosulásának alapjait a városok településtervei, illetve a különböző városi 

stratégiák, programtervek jelentik. A megyei önkormányzatok által kiválasztott városi 

jogállású helyi önkormányzatokkal szemben elvárás, hogy az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatán túl – azt megelőzően – Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiát (FVS) is készítsenek. 

 

Az FVS a 2021-2027 közötti uniós költségvetési időszak forrásfelhasználásának 

feltételeként elkészülő stratégiai dokumentum. Az FVS nem korlátozódhat csupán a 

TOP Plusz forrásainak a felhasználására, hanem megalapozza a város további, jövőben 

elkészítendő stratégiai dokumentumait is. 

 

A városoknak egy folyamatosan változó gazdasági-technológiai környezethez, az 

éghajlatváltozás kihívásaihoz és a klímasemlegességi célok eléréséhez, a digitalizáció 

folyamataihoz, váratlan külső veszélyhelyzetekhez kell alkalmazkodniuk, mint amilyen 

egy világszintű járványhelyzet, és mindezek társadalomra gyakorolt hatásai. Ezeket kell 

figyelembe venniük városfejlesztési jövőképük és stratégiájuk megfogalmazása során. 

A városok alkalmazkodóképessége kiemelt fontosságú lesz a következő évtizedben. Az 

FVS tehát egy dinamikus, élő dokumentum, melyben a célok tervezett intézkedésekké, 

akciókká válnak. 

 

A fentiek alapján fontos, hogy a Dombóvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájában 

megjelenő célok a város érdekeit és fejlődését szolgálják, illetve az is, hogy a kitűzött 

célok belátható időn belül megvalósíthatóak legyenek. 

 

Az FVS-t – annak elkészültét követően – jóváhagyás céljából az Irányító Hatósághoz 

szükséges benyújtani. A jóváhagyást követően tud majd Dombóvár az FVS-ben 

meghatározott célok megvalósítására a TOP Plusz fenntartható városok számára 

elkülönített keretéből forrásokat lehívni és az FVS-ben megjelölt célok megvalósítását 

megkezdeni. 

 

A mellékletben található két táblázat az FVS készítéséhez kapcsolódó bontásban 

tartalmazza a javasolt fejlesztési elképzeléseket, megvalósítandó terveket.1 

 

 
1 Az „ERFA” (Európai Regionális Fejlesztési Alap) táblázat a város beruházásokkal kapcsolatos terveit, az 

„ESZA” (Európai Szociális Alap) táblázat pedig a humán fejlesztések előirányzatait tartalmazza. 

 



Dombóvár város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját az MSB Fejlesztési 

Tanácsadó Zrt. készíti. A város fejlesztési irányainak és céljainak meghatározása a 

stratégiakészítés lényeges eleme, és a további tervezési munkához szükséges. 

 

 

Határozati javaslat 

Dombóvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját megalapozó tervezett 

projektekről szóló tájékoztatóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiáját megalapozó tervezett projektekről szóló tájékoztatót 

elfogadja.  
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