F.M. Közgyőlése 320/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata

a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési koncepció véleményezésérıl

Fejér

Megye

Közgyőlése

megtárgyalta

a

Komárom-Esztergom

megyei

területfejlesztési koncepció tervezıi változatát.

1. A Közgyőlés megállapítja, hogy az anyag összességében figyelembe vette a Fejér
megye területét érintı fejlesztési célokat és azok megvalósulását támogatja.

2. A Közgyőlés Komárom-Esztergom és Fejér megye még fokozottabb és
szerteágazóbb együttmőködése, illetve a területfejlesztési valamint környezet- és
természetvédelmi érdekek összehangolásának még jelentısebb hangsúlyozása
érdekében, az alábbi fejezetek pontosításaként javasolja:

- Az innováció ösztönzése kapcsán a Veszprém-Székesfehérvár innovációs tengely
mellett a Tatabányai Fıiskola megemlítését, valamint a Tatabányán és Oroszlányban
letelepedett hazai és külföldi vállalkozók innovációs fejlesztési igényeinek figyelembe
vételét.

- Komárom-Esztergom és Fejér megye közösen szorgalmazza a Velencei-tó-Vértes
Kiemelt Térség valamint a Dunakanyar Kiemelt Térség integrált tervezéső kiemelt
kategóriába történı visszahelyezésének kezdeményezését és a megyei szintő
együttmőködést.

-

A

Dunakanyar

fejlesztési

kérdéseinek

összekapcsolását

a

Budapesti

Agglomerációval, különösen a közlekedésfejlesztés, ivóvízkészlet-gazdálkodás,
turizmus-fejlesztés tekintetében.

- A Székesfehérvár-Esztergom-Visegrád Királyi Régió tervezési és program-szintő
összehangolását: közös fejlesztési program együttes megalapozásával, a régészeti,
mővészettörténeti kincsek és emlékhelyek megfelelı konzerválásával, méltó
kialakításával.

- A Komáromi várerıdnek a Világörökségi programba való felvételét valamint a
három megye (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém) Nemzeti Emlékhelyeirıl szóló
javaslatának elkészítését és a Parlament elé történı terjesztését annak érdekében,
hogy törvényi szintő szabályozás biztosítsa a Nemzeti Emlékhelyek kijelölését
Esztergom, Visegrád, Veszprém és Székesfehérvár tekintetében.

- A klímaváltozással kapcsolatos rendezési tervi felülvizsgálatok elvégzését
mindegyik koncepciófázisban, különösen az erdıvel borított területek védelme és a
barnamezıs területek rekultivációja kapcsán.

- A Dunából történı vízpótlás koncepció szintő elıkészítésének elkezdését a száraz
területek

(mint

pl.

a

Velencei-tó-Vértes

térség,

Szent

László-víz

völgye)

vízutánpótlása érdekében.

- A Tatai Öreg-tó és az Által-ér közös fejlesztését, valamint a Tatai Öreg-tó
revitalizációját. Fontosnak tartjuk a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Térség fejlesztése
során a megyei szintő együttmőködést.

- A „Befektetés-ösztönzés” c. fejezet „befektetık barnamezıs beruházások irányába
való

terelése”

célkitőzésének

ütemtervénél

a

barnamezıs

beruházások

megvalósítására alkalmas területek folyamatos felmérésének, nyilvántartásának és
kiajánlásának megvalósítását.

- A szolgáltatásfejlesztés témakörben a környezetvédelmi szempontokat szem elıtt
tartó szolgáltatásfejlesztés során megvalósuló beruházások hatása esetében a
„környezetet elviselhetı mértékő terhelés” helyett a „minimalizált környezetterhelés”
célkitőzését.

- A „Megújuló és alternatív energiaforrások felhasználásának ösztönzése” c.
fejezetnél a „Vértes, Gerecse, Pilis erdeiben folyó erdıgazdálkodás hosszú távú,
jelentıs alternatív energiaforrás”-ként való feltüntetése kapcsán hangsúlyozni a nem
energetikai

célból

telepített

erdık

kiterjedése,

faállománya,

ökoszisztémája

megırzésének, gyarapodásának fontosságát, valamint e szempontok elıtérbe
helyezése mellett az energianövények termesztésére alkalmas területek feltárását.

- A „Természeti-táji örökség védelme” c. fejezet ütemtervében a természeti, tájképi
értékek további feltárásának és a természeti védelem alá helyezésük vizsgálatának
célkitőzését.

- A turizmusfejlesztés ütemtervében a „természetvédelem alatt álló területek
hasznosítása”

célfeladatnak

az

érintett

természeti

értékek

turisztikai

terhelhetıségével összhangban történı megvalósítását.

- A vízgazdálkodást ismertetı fejezet ütemtervében a Kisbéri kistérség szennyvízelvezetési program, mint rövid távú célkitőzés kibıvítését a közép- és hosszú távú
szennyvíz-elvezetési, -kezelési célokkal: a megye még ellátatlan települései,
valamint a nem megfelelı technológiai hatásfokkal mőködı szennyvíztelepek
tekintetében.

- A közlekedésfejlesztés témakörnél a közlekedési utak nyomvonal-kijelölése és
megépítése

során

a

lakossági,

természetvédelmi,

tájképi

szempontból

is

legmegfelelıbb megoldások és vadátjárók biztosításának célkitőzését.

3. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a véleményt továbbítsa a KomáromEsztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke felé.

Felelıs: Gombaszöginé Dr. Balogh Ibolya, a közgyőlés elnöke

Határidı: a Közgyőlés véleményének továbbítására: 2007. július 5.

Székesfehérvár, 2007. július 9.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

