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Előterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. szeptember 12-i ülésére 
 
Tárgy: Települési képviselői indítvány Lajosmizse – Felsőlajos mikrotérség Várostérségi    

Programjának kidolgozására 
 
Ikt: I/7553/2/2013. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 2013. szeptember 01-én települési képviselői 
indítvánnyal keresett meg, amely indítvány az előterjesztés melléklete. 
 Az indítványban leírja, hogy a 2014-2020 közötti időszakban a területfejlesztés fő 
koordinátorai a megyei önkormányzatok lesznek. A megyében 5 nagy fejlesztési körzet lesz 
azonosítható, amely közül Lajosmizse – Felsőlajos mikro-térségnek a Várostérségek Programjai 
elnevezésű fejlesztési körzetre kellene fókuszálni. 
 Ezen programhoz való illeszkedésként a mikro-térségnek Lajosmizse – Felsőlajos mikro-
térségről szóló szakmai anyagot kellene kidolgoztatni, amely dokumentáció a két település 2014-2020 
közötti időszak fejlesztési programját tartalmazná. 
 Józsáné dr. Kiss Irén azt javasolja, hogy azon szakemberekkel lenne érdemes felvenni a 
kapcsolatot, akik a megyei önkormányzatnak kidolgozták a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Koncepcióját és Helyzetelemezését (ezen anyagok megtalálhatóak a http://fejlesztes.bacskiskun.hu/ 
weboldal jobb oldalán található „Koncepció” elnevezésű menüpont alatt) azon célból, hogy a mikro-
térségről elkészült anyag szakmailag megfelelő és a megyei koncepcióba beilleszthető legyen. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének 15. § (1) és (2) bekezdései 
rendelkeznek az indítvány benyújtásának feltételeiről. A rendelet 15. § (3) bekezdése kimondja, hogy 
az indítvány elfogadása esetén a Képviselő-testület az ügyet a polgármesternek, a jegyzőnek vagy az 
illetékes bizottságnak adja ki döntés előkészítése céljából. 
  
Fentiek értelmében az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 …. /2013. (….) ÖH. 
Képviselői indítvány elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Józsáné dr. Kiss Irén települési 
képviselői indítványát és egyben felkéri Lajosmizse Város Polgármesterét és a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy vegye fel a kapcsolatot a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Koncepciót elkészítő szakemberekkel és indítsa el a szakmai munkát Lajosmizse - 
Felsőlajos mikro-térség vonatkozásában a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési program 
kidolgozására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 12. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
Lajosmizse, 2013. szeptember 06. 
                            Basky András sk. 
                              polgármester 
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