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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP Plusz 

Városfejlesztési Programterv (TVP) véglegesített változatának elfogadása 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2022. (VII. 29.) Kt. 

határozatával első körben elfogadta Dombóvár város Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégiáját (FVS), valamint a 160/2022. (VII. 29.) Kt. határozatával jóváhagyta a város 

TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét (TVP). A döntéseiben a Képviselő-testület 

felhatalmazott a dokumentumok véleményezésre történő benyújtására a Tolna Megyei 

Önkormányzathoz. 

 

Az FVS társadalmasításának második köre 2022. augusztus 25. napján lezárult, 

módosításra irányuló észrevétel nem érkezett. Az FVS és a TVP véleményezési szakaszt 

követően lezárt változata 2022. szeptember 2. napján megküldésre került a Tolna 

Megyei Önkormányzatnak véleményezésre. 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022 szeptember első felében küldte meg a megküldött 

dokumentumokra vonatkozó véleményét, az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. az FVS-t 

és a TVP-t ennek megfelelően átdolgozta. Mindkét dokumentumot továbbítani kell az 

irányító hatóságnak (Miniszterelnökség) ahhoz, hogy az elkészítésük költségére az 

Önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhessen, továbbá az irányító hatóság és 

az Önkormányzat között létrejöhessen az az együttműködési megállapodás, amelynek 

révén az Önkormányzat a 2021-27-es uniós költségvetési időszak TOP-Plusz fejlesztési 

forrásaiból részesülhet. 

 

I. Határozati javaslat 

Dombóvár város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár város Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiáját - a Tolna Megyei Önkormányzat által megfogalmazott 

vélemények figyelembevételével - a melléklet szerint elfogadja. 

 

II. Határozati javaslat 

a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Önkormányzat által véleményezett TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet a 

melléklet szerint elfogadja. 

 

 

  



 

II. Támogatási kérelem benyújtása a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati 

felhívásra 

 

Az FVS és a TVP az illetékes irányító hatóságnak a 2021-2027 közötti tervezési 

időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 

meghirdetésre került Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása című, 

TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra történő pályázat benyújtásával küldhető meg. 

A két dokumentum a támogatási kérelem kötelező mellékletét képezi. A támogatási 

kérelem a maximum pályázható 80 millió Ft támogatási keretösszeg terhére, 100% 

támogatási intenzitás mellett, legkésőbb 2022. október 7-ig nyújtható be Tolna 

megyében. 
 

A pályázat keretében van lehetőség – az FVS és a TVP mellett – mindazon stratégiák és 

tervek elkészítési költségére támogatást igényelni, amelyek az FVS-ben meghatározott 

beavatkozások, projektek megvalósítását, továbbá a TOP Plusz fejlesztési források 

felhasználását segítik a 2027-ig terjedő tervezési ciklusban. 
 

A TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott kérelem jóváhagyását követően 

a TVP-re a város és az irányító hatóság (Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatóság) a teljes programidőszakra kiterjedő együttműködési 

megállapodást köt, amelynek része a városra kiterjedő területi hatály, a forráskeret, a 

vállalt indikátor célok, az FVS felülvizsgálata, valamint a TVP keretében 

megvalósításra kerülő beruházások köre. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a TOP Plusz 1.3.1.-21 kódszámú 

felhívásra a támogatási igény benyújtását. 

 

III. Határozati javaslat 

támogatási kérelem benyújtásáról a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati 

felhívásra 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP_Plusz-

1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című 

felhívásra támogatási kérelem benyújtását önerő biztosítása nélkül, legfeljebb 80 

millió forint keretösszegig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemmel 

összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, illetve a kérelem 

benyújtására a Képviselő-testület által elfogadott Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégiával és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervvel együtt. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a TOP_Plusz-1.3.1-21 

kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódóan – annak 

jóváhagyása esetén – az együttműködési megállapodás megkötésére 

Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósággal, 

valamint a kérelemben foglalt stratégiák és tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési 



eljárás lefolytatására, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére 

és a szükséges intézkedések, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. október 7. – a támogatási kérelem benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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