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JEGYZŐKÖNYV 
 

DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 
2007. március 30-ai váci üléséről 

 
 
Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerintiek. 
 
Dr. Bóth János: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács nyolc szavazati joggal 
rendelkező tag jelenlétével határozatképes.  
 
Imre Zsolt: Javasolja, hogy a tisztségviselők megválasztása kerüljön az első napirendre, aztán a 
napirendi pontok sorrendje maradjon. 
 
A Tanács egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Napirend:  
 
1./ A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács tagjainak tisztújítása 
 
2./ Elnöki tájékoztató a Dunakanyar TFT 2006. évi munkájáról 
 előterjesztő: Dr. Bóth János 
 
3./ Pénzügyi beszámoló a Dunakanyar TFT 2006. évi költségvetéséről 
 előterjesztő: Dr. Bóth János 
 
4./ Beszámoló az Országos Területfejlesztési Hivatal által 2006. évben a Dunakanyar Térségi 
Fejlesztési Tanács által a kiemelt térség területfejlesztési feladatainak ellátására biztosított 
támogatás felhasználásáról 
 előterjesztő: Dr. Bóth János 
 
Dr. Bóth János: Tolmácsolja a Tanács tagjainak kérését, miszerint az ülést előzze meg a szavazati 
jogú tanácstagok egyeztető tanácskozása. Kéri a tanácsülés további résztvevői ez időre fáradjanak 
ki a teremből.  
 
Zártkörű tanácskozás. 
 
Dr. Bóth János: A zártkörű tanácskozáson egyezségre jutott a Tanács. A tisztségviselők 
megválasztását megelőzi az SZMSZ módosítása. 
 
Dr. Dietz Ferenc: Ismerteti az SZMSZ-t érintő módosító javaslatokat. 
III.1. A Tanács szavazati jogú tagjai közül elnököt és alelnököket választ. 
III.2. A Dunakanyar TFT tisztségviselői: elnök, két egyenlő súlyú elnök. 
V.4.e. Minősített többséghez a Dunakanyar TFT szavazati joggal rendelkező tagjainak fele és egy 
fő, azaz 6 fő egybehangzó szavazata szükséges. 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat a Tanács 8 
igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 
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1/2007. (III. 30.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat 

 
A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács a 2005. december 7-én Esztergomban jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzatát /a továbbiakban: SZMSZ/ az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Az SZMSZ III. A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács szervezete c. fejezet 1.) és 2.) 
pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1.) A Dunakanyar TFT testületi szerve: a Tanács ülése.  

A Dunakanyar TFT tagjai sorából elnököt és két alelnököt választ, akik a Dunakanyar TFT 
tisztségviselői. A Dunakanyar TFT tisztségviselőit a területileg érintett megyék adják, a 
megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, illetve az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok 
részéről szavazati joggal bíró 3 tag közül, megyénként egyet-egyet. 

 
Helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1.) A Dunakanyar TFT testületi szerve: a Tanács ülése.  

A Tanács szavazati jogú tagjai közül elnököt és két alelnököt választ, akik a Dunakanyar TFT 
tisztségviselői. A Dunakanyar TFT tisztségviselőit a területileg érintett megyék adják, a 
megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, illetve az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok 
részéről szavazati joggal bíró 3 tag közül, megyénként egyet-egyet. 

 
 

2.) A Dunakanyar TFT tisztségviselői: 
• A Dunakanyar TFT elnöke,  
• A Dunakanyar TFT általános alelnöke, 
• A Dunakanyar TFT alelnöke. 

 
Helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
2.) A Dunakanyar TFT tisztségviselői: 

• A Dunakanyar TFT elnöke,  
• A Dunakanyar TFT két alelnöke. 

 
 
2./ Az SZMSZ V. A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működése c. fejezet 4.e) 
pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

4.e.) Minősített többséghez a Dunakanyar TFT szavazati joggal rendelkező tagjai több mint 

2/3-ának szavazata szükséges.   
 
Helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4.e.) Minősített többséghez a Dunakanyar TFT szavazati joggal rendelkező tagjainak fele és egy 
fő, azaz 6 fő egybehangzó szavazata szükséges. 
 
Határidő: azonnal        Felelős: Tanács 
 
1. napirendi pont: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács tagjainak tisztújítása 
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Dr. Bóth János: Felkéri az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium képviselőjét, Dr. 
Orbán Pétert, hogy vezesse le a tisztségviselő-választást.  
 
Dr. Orbán Péter: Ismerteti, hogy a Tanács iménti SZMSZ módosítása szerint a Tanács egy 
elnököt és két alelnököt választ szavazati jogú tagjai sorából. A döntéshez minősített többség, 6 
egybehangzó szavazat szükséges. Kéri a Tanács tagjait, tegyék meg javaslataikat a posztokra. 
 
Dr. Dietz Ferenc: Az elnök személyére Meggyes Tamást, Esztergom polgármesterét javasolja. 
Az alelnöki tisztség betöltésére Dr. Bóth Jánost, Vác polgármesterét javasolja. 
 
Dr. Bóth János: Az alelnöki tisztség betöltésére Dr. Dietz Ferencet, Szentendre polgármesterét 
javasolja. 
 
Dr. Orbán Péter: A személyi javaslatok ismeretében felkéri a Tanácsot, hogy szavazzon az elnök 
és a két alelnök tekintetében. 
 

2/2007. (III. 30.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat 
 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
Meggyes Tamást, Esztergom polgármesterét választja meg a Tanács elnökének. 
 
Határidő: azonnal        Felelős: Tanács 
 

3/2007. (III. 30.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat 
 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett dr. 
Dietz Ferencet, Szentendre polgármesterét választja meg a Tanács alelnökének. 
 
Határidő: azonnal        Felelős: Tanács 
 

4/2007. (III. 30.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat 
 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Dr. 
Bóth Jánost, Vác polgármesterét választja meg a Tanács alelnökének. 
 
Határidő: azonnal        Felelős: Tanács 
 
 
Meggyes Tamás: Megköszöni a Tanács bizalmát. Felkéri Dr. Bóth Jánost az ülés levezetésére. 
 
2. napirendi pont: Elnöki tájékoztató a Dunakanyar TFT 2006. évi munkájáról  
 
Dr. Bóth János: Gratulál az elnöknek és alelnök társának. Elmondja, hogy az egyeztetésen 
megállapodtak a tagok, hogy a Tanács elnökét Vác, Esztergom és Szentendre polgármestere adja 
két éves rotációban. 
Az elnöki tájékoztatóhoz néhány kiegészítést tesz. Elmondja, hogy a tanács szavazati jogú 
tagjainak sorába az utolsó delegáció 2007. március 1-jén datált levélben érkezett. Ezután 
kerülhetett sor a Tanács összehívására. 
A három alapító megyéhez és régióhoz levelet írt a Tanács, hogy módjukban áll-e az 500.000,- ft 
kistérségenkénti működési hozzájárulást biztosítani a Tanács operatív fenntartásához. Ezidáig egy 
egymillió forintos ígérvény érkezett a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. 
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Jelenleg a Tanács még likvid. 
Felkéri a tanács tagjait, hogy akinek kérdése van, úgy jelezze. 
 
Dr. Dietz Ferenc: Kérdezi, hogy melyik az a Dunakanyar turisztikai kiadvány, amiről az elnöki 
tájékoztató említést tesz. Hol található meg a Dunakanyar középtávú stratégiája? 
 
Dr. Bóth János: Válaszol. Az említett kiadvány kiosztásra került az ülésen. A stratégiák a 
dunakanyar.hu internetes portálon megtalálhatók. 
 
3. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló a Dunakanyar TFT 2006. évi költségvetéséről 
 
Dr. Bóth János: Ismerteti a Tanács 2007. évi kötelezettségvállalásait: a dunaknyar.hu 
szolgáltatása, amely havonta 80.00,- Ft; valamint az OTH támogatásra épülő DDP - Csónakház 
projekt tervezési költségei 15 millió Ft értékben. 
2007. évre nem lehetett költségvetést készíteni, mivel nincs bevétel. 
A beszámolóban ismertetett pénzmaradványból 5 millió Ft a turisztikai kiadvány költségeire lett 
fordítva, melyet az OTH megállapodás szerint utófinanszíroz. Így jelenleg több mint 1 millió Ft 
van a Tanács számláján. 
Kéri a Tanácsot, hogy az előterjesztésben kiküldött anyagot fogadja el a Tanács. 
 
A Dunakanyar Térségi fejlesztési Tanács 2006. évi költségvetésének előirányzat 
módosítását a Tanács egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: 
 

5/2007. (III. 30.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat 
 

Bevételek: 
Működési célra átvett pénzeszközök:     8.000 e/Ft 

 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök:                  460 e/Ft 
 Összesen:                 8.460 e/Ft 
 
Kiadások: 

Dologi és egyéb folyó kiadások:     8.000 e/Ft 
 Felhalmozási kiadások:                    460 e/Ft    
 Összesen:        8.460 e/Ft 
 
Határidő: azonnal        Felelős: Tanács 
 
 
Dr. Bóth János: Ismerteti, hogy a Tanács több tagjának jelzésére a 2006. évi zárszámadás 
elfogadását elhalasztják. 2007. április 20-áig ez ügyben újra összeül a Tanács. 
 
4. napirendi pont: Beszámoló az Országos Területfejlesztési Hivatal által 2006. évben a 
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács által a kiemelt térség területfejlesztési feladatainak 
ellátására biztosított támogatás felhasználásáról 
 
Dr. Bóth János: Felkéri Vesmás Bencét, hogy ismertesse az OTH támogatásból megvalósuló 
Csónakház programot. 
 
Vesmás Bence: Előadása keretében ismerteti a Dunakanyarbeli Duna program keretében 
megvalósuló csónakház program tervezésének folyamatát, az önkormányzati pályázatok 
eredményét. Elfogadásra javasolja a Tanácsnak a határozati javaslatban megfogalmazottakat, azzal 
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a kiegészítéssel, hogy Leányfalu helyett Pilismarót kerüljön a hat kedvezményezett önkormányzat 
közé, mivel a terepbejárás során kiderült, hogy Leányfalu nem felel meg a feltételeknek. 
 
Dr. Dietz Ferenc: Megjegyzi, hogy Pilismarót és Visegrád nagyon közel van egymáshoz, így nem 
lesz arányos az elosztás a Duna ezen szakaszán. Kérdezi, hogy miért volt előny a pályázat 
elbírálásánál a gépkocsi tároló. Valamint mi indokolta a rövid beadási határidőt. 
 
Vesmás Bence: Mivel a pályázat kiírásánál elkészítették a súlyozási táblázatot, ezért az 
elbírálásnál maximálisan azt figyelembe véve jártak el. A távolságokat nem tudták szem előtt 
tartani. Az elbírálásnál az egyik szempont az volt, hogy a minél közművesebb telkeket válasszák 
ki. A gépkocsi tárolót pedig, a mai emberek igényeit figyelembe véve vették fel a követelmények 
közé, hiszen az emberek túlnyomó többsége autóval fog a csónakházakhoz érkezni. A határidő a 
támogatási összeggel való elszámolási kötelezettség időpontjának figyelembe vétele miatt lett ilyen 
szűkös. 
 
Meggyes Tamás: Véleménye szerint e térségben a csónakturizmus kivételes helyzetben van, 
mert két ág fut egymás mellett, de ha Pilismaróton is épül csónakház, akkor már nem folytatódik 
ez a folytonosság. Javasolja, hogy ne cseréljék ki a két települést, vagy mindkettő maradjon benne 
a projektben és kérjenek az ÖTM-től határidő módosítást az elszámolásra vonatkozóan. 
 
 Dr. Orbán Péter: 
 
 
 
 
 
Dr. Bóth János: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f 
 

Dr. Bóth János 
elnök 

 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: Szikora Melinda 


