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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. október 13-i ülésére 

 
 
Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei 

Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
 
Ikt.szám: I/1085/40/2011. 
     
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi munkatervében szerepel a Megyei Területfejlesztési 
Tanács éves munkájáról és a képviselt álláspontjáról szóló beszámoló megtárgyalása. 
A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) d) pontja értelmében a 
Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról a többcélú kistérségi 
társulás képviselıje a társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-testületeinek rendszeresen, 
de évente legalább egyszer köteles beszámolni.  
Fenti jogszabály hivatkozott rendelkezéseinek megfelelıen a beszámolót bekértem, melyet a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıje e-mail-ben juttatott el részünkre (elıterjesztés 
melléklete). 
 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
    /2011. (……) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei  
Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
képviselıjének elızı évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. október 13. 

 

Lajosmizse, 2011. október 3. 

 

Basky András s.k. 
    polgármester  

 
 
 
 
 



 3 

Elıterjesztés melléklete 
TÁJÉKOZTATÓ  

 
 

A Területfejlesztési Tanács helyzetérıl 
 
 
 

A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységérıl szóló elmúlt évi 
tájékoztatóban megfogalmazottak, sajnálatos módon 2010.-re sem változtak pozitív irányban.  
 
A megyei területfejlesztési tanácsok 2010. évben sem rendelkeztek hazai forrásos pályázati 
lehetıségekkel, de a regionális tanácsok sem dönthettek támogatási forrásokról.  
 
Ennek megfelelıen a Tanács munkája alapvetıen, az elızı években hozott támogatási 
döntések lezárásáról, valamint a jogszabályi elıírások szerinti formális döntésekrıl szólt 
(Tanács költségvetése, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat aktualizálása, a munkaszervezet 
mérlege, stb.). 
 
A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évben három alkalommal ülésezett, 
összesen 25 db. határozatot hozott. Amíg 2009.-ben három alkalommal volt szükséges 
vállalkozói pályázat esetén, a vállalt kötelezettség nem teljes teljesítése miatt, részbeni 
támogatást visszavonni, addig 2010.-ben ilyen határozat meghozatalára nem került sor. 
Ismételten szükséges azonban azt is megemlíteni, hogy több vállalkozót sikerült megmenteni 
azáltal, hogy a romló gazdasági környezet miatt bekövetkezett részbeni teljesítése okán, ne 
kerüljön visszavonásra a támogatás. Ez annak köszönhetı, hogy a Tanács határozataiban, a 
jogszabályok adta lehetıségek végsıkig történı kihasználásával, esetenként szembe szegülve 
a minisztérium álláspontjával is, meggátolta a pályázók ellehetetlenülését.  
 
A Tanács munkaszervezete, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft, 2010. évben 
összesen 49 alakalommal végzett a Kincstárral közösen ellenırzést. Ellátta a megye 
képviseletét a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács döntés-elıkészítési munkájában.  
 
Sajnos a Tanács tevékenysége az elmúlt évben is csak az említett formális döntésekre 
korlátozódott. A munkaszervezet fennmaradását, az egyre csökkenı mőködési támogatás 
mellett, csak takarékos, átgondolt gazdálkodással sikerült elérni. 
 
A Parlamentre és a Kormányra, a területfejlesztési tekintetében is, fontos feladat vár. Az ıszi 
törvényalkotási programban e szakterület jövıbeni feladatai, struktúrája átalakítása kerül, 
összhangban az önkormányzati rendszer korszerősítésével. 
 
Az elmúlt évi parlamenti és önkormányzati választásokat követıen, a Dél-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács összetétele megváltozott. E változás személyemet is érintette, mivel 
miniszteri delegáltként a Regionális Tanács tagja lettem.  

 
 

 
Kovács Ernı 
  alelnök 

 
 


