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Kalocsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2021. márciusi 
módosításához  

 

A módosítás alapvető célja 

Kalocsa Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról 
döntött. A módosítás célja az ITS-ben 3. akcióterületként jelzett terület szociális célú 
városrehabilitációs projektjeinek stratégiai szintű megalapozása. Jelen módosítás nem 
terjed ki az ITS teljes körű felülvizsgálatára, azt az önkormányzat későbbi időpontban fogja 
elvégezni, így a Megalapozó Vizsgálat sem került módosításra. 

Az ITS-ben módosításra került részek (a dokumentumban kék színnel jelölve): 

 

I. Bevezetés 

 Kiegészült „Az ITS módosítás indoka” résszel. 

 A stratégia eredményessége kiegészítésre került. 

II. A 3-as számú akcióterületen tervezett szociális célú városrehabilitációs 
projektek műszaki tartalmának megfelelően módosult a 3. A 
megvalósítást szolgáló beavatkozások  

3.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklása 
részben: 

 1. térkép: Akcióterületi lehatárolás a város egészére 

 2. térkép: A 3-as számú akcióterület lehatárolása 

 valamint a szöveg kiegészítésre került. 

3.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések összefoglaló 
bemutatása részben: 

 1. táblázat: A 3-as számú akcióterület intézkedései 

3.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai céljaihoz részben: 

 2. táblázat Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

3.5 A fejlesztések ütemezése részben: 

 3. táblázat: A fejlesztések tervezett ütemezése 
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3.6 A fejlesztések ütemezése részben: 

 4. táblázat A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve 

III. 4 Anti-szegregációs program 4.3 Anti-szegregációs intézkedési terv  

4.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó 
intézkedések 

4.3.1.1 Anti-szegregációs célok 

 5. táblázat: Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai és azok 
relevanciája az egyes szegregátumokban 

4.3.1.2 Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések 

 6. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései 

4.3.1.3 Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs 
intézkedések 

 7. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus 
intézkedései 

4.3.1.4 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése  

 16. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése 

4.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk 
mérséklésére teendő intézkedések részben: 

 a szöveg kiegészítésre került 

IV. 5. A stratégia külső és belső összefüggései 

5.1 Külső összefüggések  

5.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való 
kapcsolat 

5.1.3.1 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

 a szöveg kiegészítésére került  

5.1.3.2 Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához 

 a szöveg kiegészítésre került 

5.2 Belső összefüggések 

5.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek 
egymásra gyakorolt hatása 

 a szöveg kiegészítésre került 

 8. táblázat: A beavatkozások logikai összefüggései 

 


