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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának 2008. évi munkatervében az októberi soros 

ülésen tárgyalandó napirendi pontok között szerepel a Megyei Területfejlesztési Tanács éves 
munkájáról és a képviselt álláspontjáról szóló beszámoló megtárgyalása. 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) d.) pontja 
értelmében a Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról a 
többcélú kistérségi társulás képviselője a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-
testületeinek rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni. 
Fenti jogszabály hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően a beszámolót bekértem, mely az 
előterjesztés melléklete. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
    /2008. (……) ÖH 

 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének beszámolója   

 

Határozat 

 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás képviselőjének 2008. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

Határidő: 2008. október 14. 

 

 

Lajosmizse, 2008. október 01. 

 

Csordás László sk. 
    polgármester  
 



 

                Előterjesztés melléklete 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A BÁCS-KISKUN MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉS 
MUNKASZERVEZETE 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és munkaszervezetének, a Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Kft.-nek, ebben az évben is, a rendkívül bonyolult fejlesztéspolitikai 
helyzetben helyt kell állnia. Az előző években megyei szinten hozott döntésekkel 
megvalósuló beruházások egy része még nem zárult le, a hazai források régióhoz telepítése új 
helyzetet teremtett, az operatív programokhoz kapcsolódó döntés-előkészítési folyamatok 
bonyolultak, kemény munkát jelent a megye képviselete.  
 
I. Hazai forrású pályázati rendszerek 
 
A jövőben is alapvető követelmény valamennyi pályázati típusnál a korrekt, folyamatos, 
szakmai tanácsadás, a kapcsolódó ügyek gyors intézése. 
 
Területfejlesztési pályázatok: 
 
Kormányzati döntés alapján a területfejlesztés hagyományos pályázati rendszerei regionális 
szinten működnek tovább. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008.-ben is 
meghirdette, a céltámogatási decentralizált alap (CEDA), a területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztési célú támogatás (TEKI), a települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi utak felújítására (TEUT), a terület és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC), 
valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LEKI) támogatására vonatkozó pályázati 
feltételeket. Az ehhez kapcsolódó pályázati kiírások szakmai előkészítésében részt vettünk. 
Sajnálatos módon egy-egy pályázati típusnál alig néhány százmillió forintos regionális 
kerettel lehetett számolni. Az előzetesen elvégzett tárgyalássorozaton sikerült elérni azt, hogy 
Bács-Kiskun megye a regionális keret mintegy 40 %-ával számolhat, a LEKI pályázatot 
kivéve, mivel azt rendelet szabályozza. 
 
 A TRFC pályázatot kivéve, mindhárom pályázati típusnál a beadási határidő május 15.-e 
volt, a döntést a DARFT  július 15.-ig meghozta, a TRFC esetében a döntésre augusztus 29.-
én került sor. Ennek megfelelően az eltelt hónapokban a pályázatok elkészítésére vonatkozó 
tanácsadást, a döntés előkészítésben való aktív közreműködést végeztünk.  
 
A mintegy 400 db folyamatban lévő TEKI és CÉDA pályázatok esetében fontos feladatunk az 
előző évek megyei döntései alapján megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó számlák 
felülvizsgálata, előterjesztése a Kincstár felé teljesítésre.  
 
A vis maior pályázatok esetében az elmúlt évtől új eljárási rend lépett életbe, mely szerint ez 
is regionális szintre került, de az ottani munkaszervezet kapacitásának hiánya miatt, Bács-
Kiskun megyei káresemények ügyeiben az előzetes helyszíni, valamint a záró ellenőrzéseket 
mi végezzük el. 
 
A TFC pályázatok esetében folyamatos és fontos feladat a megvalósult beruházások 
Kincstárral közös ellenőrzése, a meghatározott éves ütemterv alapján.  



 
Egyéb pályázatok 
 
A vonatkozó rendeletek szerint a megyéből némely alapra beadott pályázatokat meg kell 
vizsgálnunk, azokhoz támogató nyilatkozatokat kell kiadnunk, vagy a döntési 
mechanizmusban is részt kell vennünk. Ennek megfelelően eddig közel 50 db. támogató 
nyilatkozat kiadására került sor. A Vízügyi Tanácshoz beadott pályázatok, megvalósíthatósági 
tanulmánytervek döntési mechanizmusában is részt veszünk, eddig 17 db. pályázatról hoztunk 
döntést. A Regionális Egészségügyi Tanácshoz beadott céltámogatási pályázatok szakmai 
véleményezésében is részt veszünk.  
 
II. Ágazati többlettámogatás pályázati rendszere 
 
 
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 57. §.-ban került 
meghatározásra a hét hátrányos helyzetű megye (köztük Bács-Kiskun megye) ágazati 
többlettámogatása.  
 
A Területfejlesztési Tanács e célokra beadott 259 db. pályázatról 2003. év őszén hozta meg 
döntését, melynek megfelelően néhány, még folyamatban lévő pályázatról  gondoskodnunk 
kell. 
 
 
III. Szociális felzárkóztató program 
 
A Szociális Minisztériummal megkötött megállapodás szerint, ebben az évben 60 Mó Ft 
támogatás áll rendelkezésre a szociális program megvalósítására, melynek bonyolítása is 
feladatunk.  

 
 
III. Egyéb megyei feladatok 
 
 
Kistérségekkel való kapcsolattartás 
 
 Több kistérség igényli a szoros, intenzív kapcsolat tartását. Az önkormányzatok, 
vállalkozók, kamarák elvárják, hogy naprakész információt adjunk, tanácsadási 
tevékenységet végezzünk pályázati ügyekben. 
 
 
 
Területrendezési tervek vizsgálata 
 
Jogszabályi előírás szerint valamennyi településnek rendelkeznie kell területrendezési 
tervvel, és a hozzá kapcsolódó helyi építési szabályzattal. Ezzel összefüggésben 
vizsgálnunk kell azt, hogy a készülőben lévő, vagy módosításra kerülő tervek 
összhangban vannak-e a megyei koncepcióval. Ez a munka egész évben folyamatos, 
esetenként a helyi egyeztető megbeszéléseken is részt kell vennünk.  
 
 



 
IV. Regionális ügyek 
 
 
Az 1997.-ben megalakult Dél-Alföldi Régió az elmúlt években is, de a jövőben még 
fokozottabb munkát követel, mivel jól látható az a kormányzati törekvés, hogy a 
decentralizáció súlypontja a régiókra helyeződik át. Ennek egyik megnyilvánulási formája 
az I. fejezetben már említett támogatási alapok régiós szintre kerülése, valamint 
különböző operatív programok megvalósítása is erre a szintre koncentrálódik. A 
Területfejlesztési Tanács és munkaszervezete ezzel összefüggő egyik tevékenysége a 
regionális ügyekben való aktív részvétel, a megyei érdekek képviselete.  
 
Fontosabb regionális feladatok ebben az évben: 

 
- A 2009-2010. évekre vonatkozó regionális akcióterv kidolgozásában részvétel; 
- Regionális Monitoring Albizottság munkájában részvétel; 
- A beérkezett pályázatok szakmai, értékelő bizottságaiban való részvétel; 
- A Dél-Alföldi Regionális portál fejlesztő munkacsoportjában való részvétel; 
- Koordinátori feladatok ellátása. 

 
 
 
Tiszakécske, 2008. szeptember 18. 
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           Kovács Ernő sk. 
            többcélú kistérségi társulás képviselője 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


