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Beszámoló  

a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2005. szeptember 21-i ülésérıl 

 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2005. szeptember 21-én szerdán Vácott tartotta soron 

következı ülését. 

Dr. Bóth János, a Tanács elnöke beszámolt a Tanács júniusi ülése óta eltelt idıszakban végzett 

munkájáról. Tárgyalást folytatott az illetékes régióigazgatóval, Szőcs Mihály úrral és kollégáival a 

Tanács szervezeti és elszámolási kérdéseirıl, továbbá a Budapesti és Közép-Dunavidéki 

Regionális Idegenforgalmi Bizottság (BKD RIB) elnökével, Rusznák Imrével, aki szorgalmazta, 

hogy bizottsága közvetlenül képviselve legyen a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban. Ezt 

figyelembe véve, a Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására tett javaslatot az 

elnök, amit a Tanács egyhangúlag támogatott. Így a Tanács szavazati joggal rendelkezı tagjainak 

száma 10 fıre nıtt a BKD RIB delegáltjának személyével. 

Az SzMSz-ben és az Ügyrendben is konkretizálásra került a Tanács munkaszervezeti 

feladatellátásának kérdése. A módosítás értelmében az operatív jellegő munkát a Dunakanyar 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezetének váci székhelyő irodája látja el, 

a Tanáccsal kötött megállapodásban rögzített módon és feladatmegosztásban.  

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács hivatalos kommunikációja tárgyában a Tanács döntése 

alapján elızetesen egyeztetések folytak az Interneten való megjelenése ügyében. Ezt különösen 

indokolja, hogy a Dunakanyar térségében nincs olyan regionális szintő médiaszereplı, amely 

önállóan lefedné a területet, így a legoptimálisabb megoldásnak egy internetes portál üzemeltetése 

tőnik. Az ülésen elıterjesztésre került az az együttmőködési megállapodás tervezet, amely a 

dunakanyar.hu internetes portált nevezi meg a Dunakanyar TFT hivatalos kommunikációs 

felületének. Október hónapban indul a szolgáltatás gyakorlati kivitelezése, ezzel is könnyítve a 

területfejlesztés szereplıi és a Tanács tagjai közti kommunikációt. 

Az elmúlt hónapokban a Tanács bizottságai - stratégiai tervezési, idegenforgalmi-turisztikai, 

környezetgazdálkodási és gazdaságfejlesztési, régiós kapcsolatok, sport és szabadidı valamint 

ellenırzési - is megkezdték munkájukat. A bizottsági elnökök beszámoltak eddigi 

tevékenységükrıl, jövıbeni elképzelésükrıl, melyeket munkatervükbe is beépítenek. 

A Stratégiai és Tervezési Bizottság elnöke tájékoztatást adott a 2007-2013 közötti idıszakra való 

felkészülésrıl. Ennek jegyében még az idén elkezdıdik a Dunakanyar régiójának középtávú 

fejlesztési koncepciójának kidolgozása, mely hét témát foglal magába: terület-, gazdaság- és 

turizmusfejlesztés; marketingstratégia; közlekedés és infrastruktúra fejlesztés; természeti és 

környezeti értékek fenntartható fejlesztése és hasznosítása; humánerıforrás fejlesztésére és 
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esélyegyenlıség megteremtésére irányuló cselekvési program. Mindezekkel együtt megalakult a 

Közbeszerzési Bizottság, mely szintén elkészítette 2005. évre feladattervét. 

A középtávú fejlesztési koncepció egyik pillérének is felfogható Dunakanyar-Duna program a 

Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács elsı területfejlesztési irányultságú programja, melynek 

kidolgozása október közepére fejezıdik be. A szeptemberi ülésen bemutatásra kerültek a 

programozás különbözı fázisai és a kutatómunka eredményeként összeállt komplex program, 

mely a régió 25 közvetlen Duna-parti településének fejlesztési elképzeléseit fogalmazza meg.  

Vác részérıl elindult egy kezdeményezés, hogy a Dunakanyar számára Szent Hedvig legyen a 

védıszent. Ezzel is mintegy hozzájárulva a „dunakanyari identitástudat” kialakításához. A Tanács 

több tagja részérıl is továbbvitelre került ez a gondolat. A vallási megközelítést világivá 

szélesítenék azáltal, hogy a „Dunakanyar napja” cím alatt minden év július hónapjában 

megrendezésre kerülne egyfajta rendezvénysorozat, amely a dunakanyari lakosság legszélesebb 

rétegét célozná meg. Ennek részét képezhetné a védıszent megünneplése is. A javaslat alaposabb 

kidolgozására kerül sor, amely a következı ülésen kerül megtárgyalásra. 

A Tanács idei utolsó ülése elıreláthatólag november hónapban kerül megrendezésre Esztergom 

városában. 
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