F.M. Közgyőlése 81/2007. (III.21.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat 2006-2010 közötti idıszakra szóló gazdasági
programjának elfogadásáról

Fejér Megye Közgyőlése az elıterjesztést, valamint a határozat mellékletét képezı
gazdasági programot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.) Fejér Megye Közgyőlése a gazdasági programban foglalt célkitőzésekkel és
elvekkel egyetért, a programot elfogadja, végrehajtását támogatja, s egyben felkéri
elnökét, hogy a programban rögzített határidık és ellenırzési pontok szerinti tartalom
kidolgozását követıen, a program megvalósítása érdekében, hatáskörében a
szükséges egyeztetéseket, intézkedéseket és döntéseket, a felelıs személyek és
bizottságok bevonása mellett hozza meg, azokról évente számoljon be.

2.) A közgyőlés felkéri állandó bizottságait, hivatalát, intézményeit, valamint
partnereit, hogy 2007. december 31-ig a 2007. évi költségvetés és a gazdasági
program bázisán vizsgálják felül, illetve dolgozzák ki Fejér megye integrált ágazati
programjait. Ezen programok kidolgozásában kiemelten együtt kell mőködni a
települési

önkormányzatokkal,

valamint

a

megye

kistérségeivel.

A

munka

végzésében fel kell használni az eddig elfogadott programokat, koncepciókat,
különös tekintettel az alábbi területekre:

a. Az EU-s forrásból megvalósítható fejlesztések programja

b. Fejér megye turisztikai fejlesztésének programja;

c. A közoktatási fejlesztési program (különös tekintettel a 2007. szeptember 1-jén
érvénybe lépı jogszabályi változásokra, a nagy városi agglomerációk felszívó
hatására, a kistérségi határokon túlnyúló általános iskolai tagiskolák, iskolai
összevonások mőködésének, fenntartásának következményeire, a szegregáció
elkerülésére);

d. Fejér megye egészségügyi programja, különös tekintettel az aktív ággyal
rendelkezı kórházak együttmőködésére és a kistérségi integrált egészségügyi
központok (Enying, Sárbogárd) kialakítására;

e. A megye szociális intézményeinek együttmőködése. A községi, városi, megyei
ápoló-gondozó intézetek, rehabilitációs otthonok, stb. tevékenységének koordinációs
programja: a megye szociális szolgáltatás szervezési programja;

f. Fejér megye szerkezeti tervének szabályozásának programja a települési
önkormányzatokkal és a kiemelt térséggel együttmőködve;

g. A közgyőjtemények és kulturális színterek programja.

h.

A

megyei

önkormányzat

és

a

kistérségek

szakmai

tevékenységének

összehangolási programja.

i. Fejér megye szabadidı, sport és táborozási lehetıségeinek fejlesztési programja.

j. Program Fejér megye nemzetiségi és etnikai kisebbségei kulturális értékeinek
segítésére.

Felelıs: a program szerint

Határidı: 2010. október 1.

Székesfehérvár, 2007. április 5.
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