F.M. Közgyőlése 114/2008. (III.26.) K.h.sz. határozata

a Székesfehérvár és Kistérsége Területfejlesztési Stratégia és Operatív
Program véleményezésérıl

1. A

Fejér Megyei Közgyőlés

megtárgyalta

Székesfehérvár és

Kistérsége

Területfejlesztési Stratégiáját és Operatív Programját.

2. Megállapítja, hogy a dokumentum céljai, prioritásai és célkitőzései tartalmazzák
azokat

a

fejlesztési

elképzeléseket,

javaslatokat,

amelyek

a

kistérség

versenyképességének növelését, kiegyensúlyozottabb fejlıdését segítik elı,
valamint azt, hogy a fejlesztési alapdokumentum Fejér Megye Területfejlesztési
Koncepciójával és Turisztikai Koncepciójával valamint a Fejér megyei Kistérségek
Összehangolt Stratégiai Programjával összhangban van.
3. A Közgyőlés kéri Székesfehérvár és Kistérsége Területfejlesztési Stratégiája és
Operatív

Programja

végleges

változatának

elkészítésekor

a

következık

figyelembevételét. Javasoljuk, hogy

-

a dokumentumok címében a „Székesfehérvári kistérség” megnevezés
szerepeljen, mivel az anyagokban nem külön-külön kerül vizsgálatra a
megyeszékhely és a környezı települések, hanem együtt, egy egységet
alkotva.

-

a Jövıkép fejezet mutassa be a kistelepülések közös –Székesfehérvár
hatásán kívüli- vízióját is.

-

a SWOT elemzésben szerepeljen:
o a gyengeségek között az alapoktatási intézményhálózat leépülését
o a gyengeségek között a közúti mellett a vasúti közösségi közlekedés
hiányosságait
o a gyengeségek között a kistérségi decentrumok hiányát
o a gyengeségek között a munkaszervezet méretét, mivel a feladatok teljes
körő végrehajtására a jelenleginél nagyobb szervezeti háttér szükséges
o a lehetıségek között az alternatív energiaforrások kihasználását

o a veszélyek között a térségközpont fejlesztéseket „elszívó” hatását
-

a 1.3. intézkedésen belül megnevezet két területet (Idegenforgalom és
Közszolgáltatások) célszerő külön-külön intézkedés keretében tárgyalni, mivel
a fejlesztésükhöz szükséges eszköztár eltérı.

-

a 2.2. intézkedésben szereplı Kistérségi munkaerı-piaci monitoring szervezet
pontos meghatározását

-

a fejlesztések megvalósulása során a projekttár folyamatos karbantartására,
bıvítésére sor kerüljön

-

a települések részére, hogy a települési projektek az integrált projektekhez
hasonlóan kerüljenek kidolgozásra, hogy az adott pályázat kiírásakor minél
elıbb benyújtásra kerülhessenek.

-

a prioritás 1-ben fogalmazódjon meg az agrárinnováció: ezen belül az 1.1
intézkedésbe

kerüljön

korszerősítésével,
mezıgazdaságban

bele

a

fejlesztésével
a

mezıgazdaság
az

innováció

fenntarthatóságot

fizikai

erıforrásainak

elısegítése,

biztosító

illetve

a

környezetkímélı

gazdálkodási módszerek elterjesztése.
-

A prioritás 3-ban jelenüljenek meg a vidékfejlesztési intézkedések/ a LEADERprogramon

kívül/:

a

vidéki

lakosság

életminıségének,

jövedelmi,

foglalkoztatottsági szintjének javítása a köv. intézkedésekkel: alternatív
jövedelemszerzési lehetıségek (diverzifikáció),a kulturális és természeti
értékek fenntartható, komplex hasznosítása, faluképjavítás, falufejlesztés, stb.

4. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a véleményt továbbítsa a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének.

Felelıs:

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: a vélemény továbbítására: 2008. március 31.

Székesfehérvár, 2008. március 31.
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