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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. szeptemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és stratégiai programjának
jóváhagyása

Tisztelt Képvisel -testület!

Közismert az a körülmény, mely szerint az EU-s támogatási rendszerrel koordinált országos
vidékfejlesztési stratégia némileg átértékelésre került. Attól függetlenül, hogy az önkormányzati és azon
belül a közigazgatási rendszer várhatóan átalakításra kerül, mind a települési, kistérségi (várható járási)
illetve megyei és régiós szinteken további összehangolásra van szükség a hosszú-távú vidékfejlesztési
struktúrák és stratégiák területén. Ennek lényeges eleme, hogy az alábbi szinteken (települési
önkormányzatok) újra értékelt, koordinált település fejlesztési célkit zésekre épüljenek a kistérségi és
megyei szint  fejlesztési stratégiák. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában
foglaltaknak megfelel en a kötelez en ellátandó feladatok mellett önként vállalt és a település fejlesztésére
vonatkozóan vállalható feladatokkal a települési önkormányzat képvisel -testülete maga határozza meg a
lakosság és helyben m köd  civil- és gazdálkodó szervezetek igényeivel összehangoltan az anyagi
lehet ségek függvényében. Természetesen az egyes települések hosszú-távú (stratégiailag megalapozott)
célkit zései az infrastrukturális és egyéb helyi adottságokból ered  különbségek okán eltérnek.
Önkormányzatunknál a jelenleg elfogadott rövid-, közép- és hosszú-távú gazdálkodási (fejlesztési) program egy un.
tervkoncepció. Egy településfejlesztési stratégiai terv azonban ennél sokkal átfogóbb jelleg
alapdokumentumként funkcionálhat.
A településfejlesztési koncepció elfogadása a Képvisel -testület hatásköre. Ezen koncepció egyrészt
megfelel  f  irányokat jelöl meg azokon a területeken, melyeken hosszabb távon biztosítható, ill.
biztosítandó:

- településünk infrastrukturális elmaradottságának fokozatos és folyamatos felszámolása,
- a közüzemi szolgáltatások színvonalának emelése,
- a helyi lakosság életkörülményeinek fokozatos javítása,
- a lét,- és vagyonbiztonság elemeinek er sítése,
- a foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehet ségek körének szélesítése és mindezek által a település lakosságmegtartó

képességének növelése.
Az ilyen irányú törekvések megfogalmazásának létjogosultsága és szükségessége megkérd jelezhetetlen. A
felsoroltak mellett az elkészített, véleményezett és majdan elfogadott településfejlesztési koncepció
alapdokumentuma lehet a jöv ben benyújtandó fejlesztési célú pályázatainknak is.
A települések képvisel -testületei által elfogadott és újra értékelt fejlesztési koncepciók alapján kerülhet
átdolgozásra a jelenleg létez  – de nem aktualizált – kistérségi szint  fejlesztési stratégia. Természetesen a
helyi program megfogalmazásának összhangban kell lennie a megyei szint  fejlesztési stratégiával is. Ezek
az egyeztetések megtörténtek a fejlesztési terv összeállítása során. Ez annál is inkább fontos szempont,
mivel a fejlesztési célok és a megvalósítandó, kapcsolódó projektek kiválasztásánál – a helyi adottságok és
érdekek mellett – különös figyelemmel kell lenni a hazai és az Európai Unió regionális és vidékfejlesztési
politikájának el írásaira, várható szempontjaira és támogatási lehet ségeire, valamint az érintett kistérségi,
megyei regionális és országos programok kapcsolódási lehet ségeire.
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Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását, a kiegészít  javaslatok megfogalmazását és a csatolt
határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. szeptember 23.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz

……/2011. (IX.  ...) Ökt határozat

Tárgy: A Csanytelek Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és stratégiai programjának  jóváhagyása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata megtárgyalta és változtatás nélkül tartalommal jóváhagyta
fenti tárgyban a polgármester és a jegyz  által írásban benyújtott el terjesztését, a község
településfejlesztési koncepcióját és stratégiai programját.

2.) Felkéri a Képvisel -testület Kató Pálné jegyz t, hogy a koncepcióban és a stratégiai programban
írtak megvalósítását befolyásoló központi jogszabályok változtatásakor a Képvisel -testület fenti
programtól eltér  döntése esetén gondoskodjon a Polgármester úr tájékoztatásáról a koncepció és
a stratégiai program szükségszer  aktualizálásáról és Képvisel -testület elé terjesztésér l.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

          Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  szükség szerint

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


