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Beszámoló  

a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács  

2005. december 7-i esztergomi ülésérıl 

 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2005. december 7-én Esztergom városában 

tartotta évzáró ülését. 

Dr. Bóth János, a Tanács elnöke beszámolt a Tanács szeptemberi ülése óta eltelt 

idıszakban végzett munkájáról. 2005. októberében elkészült a Dunakanyar-Duna Program, 

valamint annak ex-ante jelentése. Október 14-én Székesfehérvárott a Közép-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács regionális nyílt napján bemutatkozott a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács. 

November 30-án Vácott az Ipoly hidak helyzete, jövıje és ezzel kapcsolatos tennivalók, valamint 

a szlovák-magyar határmenti gazdasági együttmőködések továbbfejlesztése témájában 

konzultációt szervezett a Tanács. 

A decemberi ülésen a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács mőködésével kapcsolatosan 

ismét elıkerült a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása. Ez alkalommal a Tanács alapító 

tagjai, egyben szavazati joggal rendelkezı tagjai mőködési hozzájárulási kötelezettségének 

konkretizálása került bele az SZMSZ-be. A módosítás értelmében a Tanács területén mőködı 

regionális fejlesztési és megyei területfejlesztési tanácsok, azok a területükön szervezıdı 

kistérségek után mőködési hozzájárulást biztosítanak a Tanács számára, melynek évi összege 

500.000,- Ft kistérségenként. 

Ezek alapján az alapító tagok hozzájárulási díjának fizetése az alábbiak szerint alakul: 

- a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács az Esztergom-Nyergesújfalui és a 

Dorogi kistérség után összesen 1.000.000,- Ft-ot,  

- a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács a Szobi, a Váci, a Szentendrei, a Pilisvörösvári és a 

Dunakeszi kistérségek után összesen 2.500.000,- Ft-ot,  

- a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács a Rétsági kistérség után 500.000,- Ft-ot fizet. 

- a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az Esztergom-Nyergesújfalui és a Dorogi 

kistérség után összesen 1.000.000,- Ft-ot,  

- a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Szobi, a Váci, a Szentendrei, a 

Pilisvörösvári és a Dunakeszi kistérségek után összesen 2.500.000,- Ft-ot,  

- az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Rétsági kistérség után 500.000,- Ft-ot 

fizet. 

A Tanács megkezdte a felkészülést a 2007-2013-as tervezési idıszakra. Az Országos 

Területfejlesztési Hivatal részérıl 2005-ben a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács részére 
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biztosított – eredeti elıirányzatot tekintve 50 millió Ft, kormányzati zárolást követıen 44,5 millió 

Ft – támogatási forrás felhasználásának kereteit tartalmazó megállapodás aláírásra került. 

Idézet az Együttmőködési Megállapodásból: 

A Tanács támogatást nyújthat illetve megbízást adhat a 75/2004. (IV. 15.) Kormányrendelet 16. § (1) b) és c) 

pontjai alapján: 

- a kiemelt térség területfejlesztési programjának készítéséhez 

- európai uniós és nemzetközi forrás elnyerését szolgáló projektek elıkészítéséhez, kidolgozásához.  

A Tanács a keret maximum 6%-át használhatja fel a meghatározott feladatok bonyolításával kapcsolatos 

költségek fedezeteként (pl. közbeszerzési szakértık megbízása stb.) 

Ebbıl a forrásból kerül finanszírozásra a Dunakanyar középtávú fejlesztési koncepciójának 

kidolgozása, melynek elıkészítı munkafolyamatai már megkezdıdtek. A koncepció hat nagy 

témakörben kerül kidolgozásra, ezek: 

- a Dunakanyar fenntartható turizmus fejlesztési stratégia; 

- a Dunakanyar fenntartható közlekedés fejlesztési koncepciója; 

- a Dunakanyar természeti és kulturális értékeire alapozott, környezeti és gazdasági 

értelemben fenntartható fejlesztési program; 

- a Dunakanyar fenntartható gazdaság fejlesztési stratégiája; 

- a Dunakanyar fenntartható terület- és infrastruktúrafejlesztés stratégiája; 

- a Dunakanyarban fenntartható humán infrastruktúra fejlesztés és az esélyegyenlıség 

fenntartható stratégiája. 

 Állandó napirendi pont a Tanács ülésein a bizottságok beszámolója. Az Idegenforgalmi és 

Turisztikai Bizottság november 4-én ülésezett. Láposi Elza elnök asszony beszámolójából kiderül, 

hogy a bizottsági tagok részére korábban kiküldésre került a Dunakanyar turisztikai stratégiai 

terve, az ülésen ehhez az anyaghoz érkeztek kiegészítések, javaslatok, mely továbbításra kerül a 

stratégia készítıi felé. A bizottság tagjai megismerték az elkészült Dunakanyar-Duna Programot 

is. Bemutatásra kerültek a bizottság elıtt a váci és a szobi kistérség turisztikai fejlesztési 

elképzelései. A bizottság miután megismerte valamennyi, a tanács mőködési területe által érintett 

kistérség turisztikai irányú fejlesztési elképzeléseit, úgy egy összefoglaló elemzést kíván készíteni. 

Agócs István, a Régiós Kapcsolatok Bizottságának elnöke is beszámolt az általa vezetett 

bizottság munkájáról. Elsı lépésként a határmenti kistérségek fejlesztési programjait győjtik össze, 

majd ennek ismeretében kívánják kialakítani munkatervüket. Ezek függvényében várhatóan 2006. 

januárjában tudják elkezdeni munkájukat. 

Az ülésen elfogadásra került a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2006. évi 

munkaterve. Február és szeptember hónapokban Vácott, novemberben Esztergomban kerül 
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összehívásra a tanácsülés. Július hónapban a Dunakanyar napjának elsı ízben történı 

megszervezése keretében kerülne sor egy rendhagyó ülésre. A napirendek között állandó helyet 

kapnak az elnöki beszámolók, valamint a bizottsági munkáról szóló tájékoztatók. Az év eleji 

ülésen kerül sor a Dunakanyar TFT 2006. évi költségvetésének elfogadására. 

         A szeptemberi ülésen elnapolásra került az a kezdeményezés, mely szerint 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, így Láposi Elza, mint az Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság elnöke 

felvállalta az ügy további elıkészítését. A Dunakanyar image kialakítása, erısítése érdekében 

javasolta a „Dunakanyar Napja” létrehozását, melyet minden évben a nyári idegenforgalmi 

szezon idején célszerő megtartani. Amennyiben a Dunakanyar Napját július 17-én ünnepeljük - 

az egyház ezen a napon Szent Hedvigre emlékezik – úgy a világi és a vallási vonatkozás is 

egyeztethetı az ügy érdekében. A Dunakanyar Napja lehetıséget nyújt a régióban lévı 

településeknek, vállalkozóknak, az itt élı embereknek, hogy a Dunakanyarhoz való 

kötıdésüket hangsúlyozzák az azonos napon megszervezett rendezvény-sorozattal. A Tanács 

július 17-ét jelölte meg a Dunakanyar napjának, patrónusának pedig Szent Hedviget nevezte meg. 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács elsı érdemi eredményeként számolható el, hogy 

elkészült a Dunakanyar-Duna Program. A program elkészültével teendık sora állt össze, melyek 

fıbb pontokban a következıképpen foglalhatók össze: 

- környezetvédelmi feladatok, 

- tervezési költségek elıteremtése, 

- önerı elıteremtése, 

- DTFT gazdasági szervezetének megalakítása, 

- együttmőködés kialakítása szakértıi csoportokkal, 

- szimbolikus megjelenés. 

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2006. évi elsı ülése várhatóan február hónapban 

Vácott kerül megrendezésre. 

 

Szikora Melinda 
munkaszervezet vezetı 

 

 


