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Módosító javaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján A területfejlesztésről
és területrendezésről szóló 1996 . évi XXL törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló T/7730. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 7 . §-a 10/C.§-ának (2) bekezdése k) pontjának elhagyását, s az azt követő
pontok értelemszerű változását javasoljuk:

„7. §

10/C.§ (2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi,
gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit . Ennek keretében :

a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait ;

b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását ;

c) . pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében ;

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről
benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati
felhívásban is szerepel ;

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,

f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően ;



g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésében ;

h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához ;

i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben ;

j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt
- szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel ;

[k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása
szerint elnökséget kell létrehozni ;]

[I)] k) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez,

[m)] 1) megállapítja költségvetését, gondosodik annak végrehajtásáról, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását ;

[n)] m) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban ;

[o)] n) szakmai munkaszervezetet működtethet ;

[p)] o) a h) és [I)] k) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett
rendelkezik."

Indokolás

Nem értünk egyet azzal a kormányzati törekvéssel, hogy a kistérségi fejlesztési tanácsoknak
elnöksége legyen .
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