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JEGYZŐKÖNYV 
 

a  Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. június 6-án 15.00 órakor 
megtartott üléséről 

 
 
Az ülés helye:   Szent Adalbert Központ Konferenciaterme  
   2500 Esztergom, Szent István tér 10. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 
        
 
Nem vett részt az ülésen: Becsó Zsolt, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
        Kecskeméthy Géza, Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás 
        Medvácz Lajos, Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kalmár Sándorné 
 
Meggyes Tamás köszöntötte a megjelenteket, és az ülést 15.10 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy az 
ülés 10 szavazati jogú tagból 7 fő jelenlétével határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta, 
hogy az Egyebek napirend keretén belül tárgyaljanak a Komárom-Esztergom Megyei területrendezési terv 
módosításáról. Megkérdezte, van-e valakinek további napirendet módosító javaslata. 
 
Imre Zsolt jelezte, hogy Szentendre részéről a Dunakanyar Kht.-ba delegált személyt kívánja bemutatni a 
Tanácsnak.  
 
Imre Zsolt: Névváltoztatás megtárgyalására tett javaslatot, amely szerint az új név Dunakanyar Regionális 
Térségi Fejlesztési Tanács lenne. Tudja, hogy erről most döntés nem születhet, de kérte, hogy tárgyaljanak 
róla.  
 
Meggyes Tamás: Egyetért azzal, hogy tárgyaljanak róla, döntést hozni nem kell, utána kell járni a törvényi 
hátterének.  
Javaslatot tett a fentiek szerint módosult napirendre, amelyet  a jelenlévők 7 igen szavazattal egyhangúlag el-
fogadtak.  
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. A Tanács 2007. évi költségvetése 
 Előterjesztő: Meggyes Tamás elnök 

 
2. A Dunakanyar Fejlesztési Kht. 2007. évi költségvetési koncepciója 
    Előterjesztő: Meggyes Tamás elnök 
 
3. Egyebek 
 - Komárom-Esztergom Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése 
 - Szentendre által a Dunakanyar Kht.-ba delegált tag bemutatása 
 - Névváltoztatási javaslat  
 
 
Meggyes Tamás napirend előtt elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatal szerint a területfejlesztésről és terü-
letrendezésről szóló 96. törvény 16. § (5) pontját nem tartották be. A 2007-ben megtartott üléseken módosí-
tották a Szervezeti és Működési Szabályzatot, de azt csak a hivatkozott törvény szerint az összes tag egyhan-
gú szavazásával lehetett volna megtenni. A soron következő, szeptemberi ülésre el kell érni, hogy mind a 10 
tag jelen legyen, akkor újra tárgyalják a témát. Ennek alapján a márciusban és áprilisban hozott döntéseik ér-
vénytelenek. 
 



2 

1. Napirendi pont: 
 
A Tanács 2007. évi költségvetése 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Meggyes Tamás szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amelyet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfo-
gadtak. 
 

 
A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 
24/2007. (VI. 6.) számú határozata 

 
A Tanács a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 
az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
1. A Tanács a 2007. évi bevételi előirányzatát 38.000 ezer Ft-ban állapítja meg.  
Ennek forrásonkénti megoszlását e határozat melléklete tartalmazza. 
 
2. A Tanács 2007. évi kiadási előirányzatát 38.000 ezer Ft-ban állapítja meg.  
Ennek részletes megoszlását e határozat melléklete tartalmazza.  
 
Felelős: Tanács elnöke 
Határidő: azonnal 
 

A 24/2007. (VI. 6.) számú határozat melléklete 
 

KIADÁSOK 

ezer Ft-ban 
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 

Támogatásértékű működési kiadás 

A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kötött megbízási szerződés szerint a munka-
szervezeti feladatok elvégzéséért (2007. január- szeptember) 1.620 
A Dunakanyar Kht mint munkaszervezeti feladatok elvégzéséért (2007. 06-12) 12.000 

Támogatásértékű működési kiadás összesen 13.620 

DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK  

Reklám és propaganda kiadások 
 - A Dunakanyar gyöngyszemei c. kiadvány 4.167 

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 
 - Internetes portál üzemeltetési díja 800 
 - Postai szolgáltatások díja 25 

A Dunakanyar Kht. alapítói törzsbetéte 3.000 

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 993 

Egyéb dologi kiadások  - 

Egyéb folyó kiadások (banki költségek)  30 

Dologi kiadások összesen   9.015 
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FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  

DDP Csónakház alprogram c. projekt előkészítő tanulmánya  12.400 

Egyéb felhalmozási kiadások   - 

Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja   2.480 

Felhalmozási kiadások összesen  14.880 

 

Kiadások összesítése 

Támogatásértékű működési kiadás 13.620 

Dologi kiadások összesen   9.015 

Felhalmozási kiadások összesen 14.880 

Céltartalék    485 

2007. évi kiadások összesen  38.000 

 

BEVÉTELEK 

ezer Ft-ban 

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 

Működési és/vagy felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 

   Esztergom Város Önkormányzata  10.000 

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől 

   Pest Megyei Területfejlesztési Tanács  2.500 

   Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács  1.000 

   Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács  500 

   Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács  2.500 

   Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács  1.000 

   Észak-magyarországi regionális Fejlesztési Tanács  500 

   Alapító tagok működési hozzájárulása összesen  8.000 

 

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács által a kiemelt térség területfejlesztési feladatai ellátásának támo-
gatására az Országos Területfejlesztési Hivatallal kötött 2006. évi együttműködési megállapodás alapján 
Dunakanyar turisztikai kiadvány és a térségi identitástudat erősítését szolgáló 
 marketing anyagok elkészítése   5.000 
 
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács által a kiemelt térség területfejlesztési feladatai ellátásának támo-
gatására az Országos Területfejlesztési Hivatallal kötött 2006. évi együttműködési megállapodás alapján 
A Dunakanyarbeli-Duna program keretében tervezett egyes vízi sporttelepek kiviteli tervezésére, az európai 
uniós források elnyerését szolgáló projekt előkészítésére  15.000 
 

Bevételek összesítése  
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Működési és/vagy felhalmozási célú pe. átvétele államháztartáson belül 10.000 

Működési célú pe. átvétele államháztartáson belül 13.000 

Felhalmozási célú pe. átvétele államháztartáson belül 15.000 

2007. évi bevételek összesen  38.000 

 
 
2. Napirendi pont:  
 
A Dunakanyar Fejlesztési Kht. 2007. évi költségvetési koncepciója 
 
Vágóné Horváth Éva kérdése, hogyha a Közigazgatási Hivatal szerint érvénytelenek az SZMSZ módosítá-
sok, lehetséges-e a Kht. költségvetéséről dönteni, amit ezek szerint törvényesen létre sem hozott a Tanács? 
 
Meggyes Tamás véleménye szerint lehet, mivel az nem SZMSZ kérdés, hogy a Kht. költségvetési koncepci-
óját elfogadják. Az, hogy az SZMSZ módosítások érvénytelenek, nem azt jelenti, hogy a Tanács működés-
képtelen vagy jogalap nélküli, hanem azt, hogy néhány elhatározott módosítás nem ment át. 
 
Más észrevétel nem volt. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amelyet a Tanács 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 
25/2007. (VI. 6.) számú határozata 

 
A Tanács a Dunakanyar Fejlesztési Kht. 2007. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási főössze-
gét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. A Tanács a Kht. 2007. évi bevételi előirányzatát 12.000 ezer Ft-ban állapítja meg.  
Ennek forrásonkénti megoszlását e határozat melléklete tartalmazza. 
 
2. A Tanács a Kht. 2007. évi kiadási előirányzatát 12.000 ezer Ft-ban állapítja meg.  
Ennek részletes megoszlását e határozat melléklete tartalmazza.  
 
Felelős: Tanács elnöke 
Határidő: azonnal 
 

A 25/2007. (VI. 6.) számú határozat melléklete 
 

KIADÁSOK Ft-ban 

BÉREK ÉS JÁRULÉKOK   

Bérek     3.210.000 
Járulékok    1.027.000 

Bérek és járulékok összesen   4.237.000 

DOLOGI KIADÁSOK   

Irodaszer, nyomtatvány   52.500 
Vásárolt szolgáltatások (könyvvizsgáló) 150.000 
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 10.500 
Belföldi kiküldetés  315.000 
Egyéb dologi kiadások  - 
Egyéb folyó kiadások (banki költségek)  35.000 
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Dologi kiadások összesen   563.000 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  

Térségi turisztikai stratégia és operatív program  6.000.000 

Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja   1.200.000 

Felhalmozási kiadások összesen  7.200.000 

Kiadások összesítése 

Bérek és járulékok összesen   4.237.000 

Dologi kiadások összesen   563.000 

Felhalmozási kiadások összesen  7.200.000 

Céltartalék    - 

2007. évi kiadások összesen  12.000.000 

 

BEVÉTELEK Ft-ban 

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 

Működési célú támogatásértékű bevétel  

   Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácstól  12.000.000 

Bevételek összesítése  

Működési célú pe. Átvétele  12.000.000 

2007. évi bevételek összesen 12.000.000 

 
 
3. Napirendi pont: 
 
 
Egyebek  
 
 

- A Komárom-Esztergom megyei területrendezési szabályzat módosításának véleményezése 

 
Meggyes Tamás ismertette az előterjesztést. Elmondta, szeretné, ha a Tanács csatlakozna ezekhez az elvek-
hez.  
 
Dr. Varga Győző kérdése, hogy ez a Holcim gyár építésével kapcsolatban van-e. 
 
Meggyes Tamás a kérdésre igenel válaszolt. Tát és Nyergesújfalu között Mogyorósbánya közelében, nem 
túl messze a Duna-parttól tervezett fejlesztés. Ez az a projekt, ami a megye ilyen irányú módosítását kiváltot-
ta, és a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsnak turisztikai szempontból is fontos érdeke, hogy a Duna-
part közelébe újabb ipari monstrum ne települjék. Kérte támogatni a határozati javaslatot. Ez csak vélemény, 
a döntésnek nincs semmilyen kötelező ereje.  
 
Több észrevétel nem volt.  
 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amelyet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadtak.  
 
 



6 

 
A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 
26/2007. (VI. 6.) számú határozata 

 
A Tanács a Komárom-Esztergom megye területrendezési szabályzatának módosításával – a határozat mel-
lékletét képező tartalommal – egyetért. 
 
Felelős: Tanács elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 

A 26/2007. (VI. 6.) számú határozat melléklete 
 

Tervezet 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
/2007. (… …) számú önkormányzati rendelete 

 
A Komárom-Esztergom megye területrendezési szabályzat módosításáról 

 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Komárom-Esztergom megye területrendezési szabályzatáról 
szóló 225/2005.(IX.29.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR)  következők szerint módosít-
ja:  
 

1. § 
 
Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
„7. § A tájképet és a megőrzendő történelmi táj jelleget jelentősen károsító építmények elhelyezésének és te-
rülethasználat kialakulásának megelőzése érdekében az OTrT 21. § /1/ bek. felhatalmazása alapján a tájkép-
védelmi terület övezetében az építmények tájba illesztésére a következő szabályokat kell alkalmazni:  
/1/ A tájképvédelmi területek övezete a hagyományos tájkarakter, történeti tájhasználat megőrzésére kijelölt 
tájképvédelmi szempontból érzékeny Duna menti és dombvidéki térség. A tájképvédelmi terület övezetébe 
tartozik a mellékletben felsorolt települések övezeti tervlapon kijelölt területe a belterület és a Rendelet ha-
tályba lépése előtt érvényben lévő településrendezési tervekben már kijelölt belterülethez szervesen kapcso-
lódó beépítésre szánt területek kivételével. 
/2/ A kertes mezőgazdasági területek – volt zártkertek – hagyományos építészeti karakterének megőrzése ér-
dekében csak a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő formájú, anyaghasználatú és tömegű gazdasági 
épületek létesíthetők.  
/3/ Tájképvédelmi terület övezetében szélerőmű-torony és egyéb, három szintnél magasabb ipari létesít-
mény csak akkor létesíthető, ha történeti tájjelleg, tájkép megőrzése a szélerőmű-tornyok ezek tájba illeszté-
sével biztosítható.  
/4/ Települési térséghez, vagy már művelésből kivett és beépített területekhez (pl. majorokhoz) szervesen 
nem kapcsolódó beépítésre szánt terülteken épület, építmény csak akkor létesíthető, ha a történeti tájjelleg, 
tájkép megőrzése, a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő anyaghasználat és tömegforma biztosítha-
tó.” 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
dátum 
 
aláírások  
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- Szentendre által a Dunakanyar Kht.-ba delegált munkatárs bemutatása 

 
Imre Zsolt elmondta hogy legutóbb szó volt arról, hogy Kht.-t fognak alakítani, ami a fejlesztési feladatokat 
fogja ellátni, s amely Kht.-ba Esztergom, Vác és Szentendre fog delegálni egy–egy tagot. Szentendre Ön-
kormányzata dr. Tóth Esztert delegálta. Felkérte dr. Tóth Esztert a bemutatkozásra. 
 
Dr. Tóth Eszter Barbara elmondta, hogy tavaly májusban szerzett diplomát a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jogi Karán. Tavaly szeptember óta dolgozik a szentendrei Polgármesteri Hivatalban, ahol először 
vagyongazdálkodással foglalkozott, ez év januárjától pedig pályázati ügyekkel kapcsolatos feladatokat lát el. 
 
 

- Névváltoztatási javaslat  

 
Imre Zsolt: A névváltoztatási javaslatot azért tartja indokoltnak, mivel három régiót érint a Dunakanyar Tér-
ségi Fejlesztési Tanács működési területe, ezért a Dunakanyar Regionális Térségi Fejlesztési Tanács elneve-
zést javasolja. Érdemesnek tartaná átgondolni és kéri a támogatást. 
 
Dr. Dietz Ferenc: Több indokolást kérne, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács miért javasolja, akár 
támogatási, akár pályázati szempontból, és mi az, ami ténylegesen indokolja. Olyan határozat elfogadását ja-
vasolja, amelyben felkérik Elnök urat, hogy vizsgálják meg ennek a lehetőségét, jogi hátterét. 
 
Imre Zsolt elmondta, hogy erre van lehetőség, hiszen a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács már létezik, 
külön nevesített költségvetési soron, ami állami támogatásban részesül. Adott esetben ilyen névváltoztatással 
könnyebben indokolhatnánk a Dunakanyar pénzügyi támogatását. Úgy látja, hogy a regionális fejlesztési ta-
nácsok pénzelosztási mechanizmusában nem érvényesül annyira a Dunakanyar, mint ahogy ezt előre vártuk. 
Nem gondolja, hogy ez a névváltoztatás automatikusan maga után vonná a több támogatást, de talán a sú-
lyunkat, szerepünket egy ilyen névváltoztatás emelhetné. Egyetért azzal az indítvánnyal, hogy ezt járjuk kö-
rül, és ő sem úgy gondolta, hogy most azonnal döntsenek. 
 
Meggyes Tamás tudomásul veszi a felkérést, utánanéz mivel jár a névváltoztatás, lehetséges-e, és szeptem-
berben önálló napirendként tárgyalni fogják. Ennek nyilván akkor lesz értelme, ha meg tudnak szervezni 
olyan parlamenti képviselői együttműködést, ahol a térség parlamenti képviselői együtt, akár nem is a tér-
séghez tartozó, de az ötletet támogató képviselőkkel kiegészülve költségvetési módosító javaslatot tudnak 
benyújtani, vagy eleve el tudják érni, hogy a költségvetés tervezésekor a Dunakanyarral számoljon a kor-
mányzat. Erre valamilyen kísérletet tenni fognak a közeljövőben. 
 
Dr. Kármán Ferenc tájékoztatást adott arról, hogy vannak olyan megyei vagy regionális fejlesztési taná-
csok, akik még nem fizették be a tagdíjat. 
 
Meggyes Tamás: Intézkedni fog a tagdíjak befizetése ügyében. 
 
Dr. Szemrédi József elmondta, nincs meggyőzve a névváltoztatás fontosságáról. Ennek megvannak a 
krtitériumai, tart tőle, hogy ez nem lehetséges. 
 
Meggyes Tamás elmondta, hogy mindenképpen utána fogunk nézni a dolognak, ha nem megy, nem fogjuk 
erőltetni. Valamiféle költségvetési támogatás kilobbizásának az esélyét meg kell adni, meg kell próbálni cse-
lekedni. 
 
Dr. Dietz Ferenc javasolta a téma kidolgozását, fontosnak tartja a lobbizást, és  egységes  levéltervezet ki-
dolgozását ezzel összefüggésben, hogy a következő évi költségvetés tervezésénél erre is fordítsanak gondot. 
Vállalta, hogy Szentendre körzetében lévő országgyűlési képviselőkkel felveszi a kapcsolatot. 
 
Imre Zsolt: Hasznosnak tartaná, ha a Regionális Fejlesztési Tanáccsal tárgyalni tudnának, egyeztetnék a 
programokat, hogy melyeket tudnák támogatni. Javasolta a Tanács elnökét, Szabó Imre urat meghívni és tár-
gyalni. 
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Dr. Dietz Ferenc javasolta, hogy ne csak Szabó Imre úrral, hanem a többi régióval is vegyék fel a kapcsola-
tot, és az ülésekre hívják meg őket, természetesen nem egyszerre, hanem mindig a következő régiót. 
 
Meggyes Tamás elfogadta a javaslatot, így fog eljárni. 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Megköszönte a jelenlétet és az ülést 15. 40 órakor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Meggyes Tamás 
elnök 

 
 
 
 
Kalmár Sándorné 
jegyzőkönyvvezető 

 


