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BÁCS-KISKUN MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Szám: 7040-1/2017.

BESZÁMOLÓ
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
2017. április 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgála
tához megküldött részanyagokról

Tisztelt Közgyűlés!

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (a továbbiakban: OFTK) foglalt
célok megvalósításáról szóló beszámolóhoz szükséges részanyag elkészítésére és benyújtására
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a 6/2017. (1.20.) Kgy. határozatával hatalmazta fel Rideg
Lászlót, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét.
Az Országgyűlés a 2014-2030 időtávra vonatkozó OFTK-t 2014. január 3. napjával, a Nemze
ti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014.
(1.3.) OGY határozattal fogadta el.

E határozat értelmében a koncepcióban meghatározott

célok és prioritások megvalósulásának folyamatáról három évente tájékoztatást kell adnia a
Kormánynak az Országgyűlés felé és szükség esetén kezdeményeznie kell a koncepció felül
vizsgálatát.
A fentiek teljesítése érdekében területi munkacsoport jött létre, melynek munkaindító megbe
szélésére 2016. december 7-én került sor a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési
Tervezési Főosztályának (a továbbiakban: NOM) szervezésében.
Az OFTK területi munkacsoportban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részéről kijelölt
szakmai kapcsolattartó Kicsiny László, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Kft. ügyvezetője, valamint Fercsák Róbert, a Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság alelnöke.
A munkacsoporti tevékenységet és a szükséges részanyagok elkészítését és gyűjtését az NGM
koordinálta. Az NOM az OFTK célok megvalósításáról szóló beszámolóhoz a részanyagok
küldésére 2017. január 31-i, a felülvizsgálati dokumentumhoz módosítási javaslatok megkül:.
désére pedig 2017. február 28-i határidőt jelölt meg.
Az OFTK beszámolója és felülvizsgálata a megye területfejlesztése szempontjából kiemelten
fontos, ezért több érintett terület munkatársaiból álló helyi szakmai munkacsoport vett részt a
szükséges dokumentumok elkészítésében.
A helyi szakmai munkacsoport emellett 2017. január 27-én a beszámoló elkészítéséhez kap
csolódó egyeztető fórumot szervezett, melyre minden közgyűlési és bizottsági tag meghívást
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kapott. Az egyeztetésen a szakmai kollégákon kívül két közgyűlési tag vett részt. A beszámo
ló- mely az előterjesztés l. számú mellékletét képezi- határidőben, 2017. január 31-én meg
küldésre került az NGM részére.
Ezt követően a módosítási javaslatok kidolgozása zajlott, melynek része volt a módosító
szakmai javaslatok begyüjtése a megye - nem megyei jogú - városainak megkereséséveL
Elsődlegesen két fejezet tekintetében volt lehetőség módosítási javaslattal élni, az egyik az
OFTK 4. fejezet A megyék és Budapest területfejlesztési igények és feladatai Bács-Kiskun
megye vonatkozásában, valamint nem megyei jogú városok esetében a 3.1.4 fejezet.

Javaslattal élt Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskunhalas, Szabadszállás, Tompa városa, melyek
észrevételei beépítésre kerültek az OFTK aktualizálására, kiegészítésére, módosítására irányu
ló szövegszerü javaslatba, mely a beszámoló 2. számú mellékletét képezi. A tárgyi dokumen
tum határidőben, 2017. február 28-án megküldésre került az NGM részére.
Ezen fejezetek mellett javaslatot tett a munkacsoport az általános fejezetekben a megye szá
mára elengedhetetlen országos szintü fejlesztések hangsúlyos megjelenítésére, illetve a mo
dem megye, vidék támogatási program kidolgozására.
Az NGM tájékoztatása szerint jelenleg a beérkezett javaslatok összesítése és feldolgozása
zajlik, valamint a módosítási javaslatok átvezetésének döntéshozói szándékát, lehetőségét
vizsgálják.
Az OFTK megvalósulásáról szóló beszámoló, valamint az OFTK felülvizsgálattal kapcsolatos
javaslatokat tartalmazó megyei részanyag esetében a közgyűlési jóváhagyást az NGM a már
megküldött és feldolgozott anyag tekintetében tartja szükségesnek, tehát a jelen beszámolóhoz
mellékelten elkészített anyagok döntés-előkészítő munkaanyagként kezelendők, addig, amíg
az egységes szerkezetbe foglalt dokumentum az NGM részéről nem érkezik meg.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni és a határozat
tervezet szerinti döntését meghozni.

Kecskemét, 2017. április 19.

(�_;�'( ��
Rideg László
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2017. (IV.28.) Kgy. határozata
Beszámoló az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatához
megküldött részanyagokról

A Bács-Kisirun Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Rideg Lászlónak, a megyei
közgyűlés elnökének 7040-112017. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozza:
A közgyűlés elfogadja az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgála
tához megküldött részanyagokról szóló beszámolót.

Értesülnek:

megyei közgyűlés tisztségviselői, tagjai, megyei jegyző, megyei aljegyző, Bács
Kisirun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, területi munka
csoport tagjai, Bács-Kiskun megye nem megyei jogú városainak önkormányzatai

l.

számú melléklet

Beszámoló

az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
területi célok saj át intézkedési körben történt megvalósulásáról

Intézmény megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Előzmény:
A 2014-2030

időtávra

vonatkozó Országos

Fejlesztési

és

Területfejlesztési

Koncepciót (a továbbiakban: OFTK) az Országgyűlés a Nemzeti Fejlesztés 2030Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (L 3.) OGY
határozatával fogadta el.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ezt követően
•

Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepcióját 6/2014. (II.14.) Kgy
határozattat

•

Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programját 54/2014. (IX.26.) Kgy
határozattal

•

Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programját 25/2015. (IV.30.) Kgy
határozattal elfogadta.
Módosítása a
•

47/2015. (IX.25.) Kgy.,

•

25/2016. (IV.22.) Kgy.,

•

55/2016. (IX.30.) Kgy.,

•

70/2016. (XI.25.) Kgy. határozatokkal történt.

Avizsgálat alapját a fenti dokumentumok adták.

Vizsgált időszak: 2014. január 1. - 2016. december 31.
Vizsgálandó dokumentumok, illetve döntések
1. Területfejlesztési koncepció
2. Területfejlesztési program
3. Integrált Területi Program
4.

Amegye területfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó (saját hatáskörű)
döntések, ezen belül:
a.

Önkormányzati együttműködések, társulások, tanácsok

b. TOP területi szempontú értékelési szempontjai
c.

Egyéb kapcsolódó fejlesztési dokumentumok

d. Egyéb kapcsolódó együttműködések

l
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Vizsgálat szempontj ai, eredménye:
1., Az OFTK általános területpolitikai elképzeléseinek (3.1.2., 3.1.8., 3.1.9.
fejezetek) megjelenése a megyére vonatkozóan

1. Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója a megye jövőképét 2030ig vázolja fel, ami összhangban van az OFTK időtávjávaL
A

két

dokumentum

célrendszerének

vizsgálata,

mely

alátámasztja

az

egészség-

és

összhangot:

Az OFTK célrendszere
Tematikus célok
•

Versenyképes, innovatív gazdaság (TCl)

•

Gyógyító

Magyarország,

egészséges

társadalom,

sportgazdaság (TC2)
•

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás (TC3)

•

Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I (TC4)

•

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom (TCS)

•

J6 állam: szaigáitató állam és biztonság (TC6)

•

Stratégiai

erőforrások

megorzese,

fenntartható

használata

és

környezetünk védelme (TC7)
Specifikus célok
•

Az ország makroregionális szerepének erősítése (SCl)

•

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat (SC2)

•

Vidéki térségek népességmegtartó képességének növelése (SC3)

•

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése (SC4)

•

Területi

különbségek

csökkentése,

térségi

felzárkóztatás

és

gazdaságösztönzés (SCS)
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és amobilitás biztosítása (SC6)

•

Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere
Tematikus célok
•

Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor
megerősítésével (Teml)

•

Élhető és életképes vidék (Tem2)

•

A

megye

belső

kohézióját

és

makrotérségi

integrációját

szolgáló

intézményi és infrastrukturális fejlesztések (Tem3)
Területi célok
•

A táji jellemzökre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságorr
kiemeit figyelemmel a klímaváltozásra (Terl)

•

Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő
fejlesztési stratégia megvalósítása (Ter2)
2
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•

Várastérségi funkcionális

és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése

(Ter3)
•

A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását

szolgáló integrált fejlesztések (Ter4)
•

A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira

alapozó kohézió erősítő fejlesztések (Ter5)
Horizontális célok:
•

Területi kohézió (Horl)

•

Esélyegyenlőség (Hor2)

•

Partnerség és többszintű kormányzás (Hor3)

•

Társadalmi, gazdasági és környezeti szempontú fenntartható fejlődés
(Hor4)

TCl
TC2

Tem l

Tem 2

Tem 3

Terl

Ter2

Ter3

Ter4

Ter5

V"

V"

V"

V"

V"

V"

V"

V"

V"

V"

V"

TC3
TC4

V"

TCS

V"

TC 6

V"

TC7

V"

SC 2

SC 6

2.

V"

V"

V"

V"

V"

SCl

scs

Hor4

V"
V"

V"
/

V'

SC4

Hor3

V"

V"

SC3

Hor2

V"

V"
V"

Horl

<t/

V"
V"

V"

/

�

v

./

V"

�

�

V"

./

V"

V"
./

V"

./

Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Program

./

átfogó

./

céljai-

teljes

összhangban az OFTK céljaival- a következő négy területre irányulnak:

társadalmi-gazdasági fejlődés, környezeti fenntarthatóság, megújuló társadalom, jelentős
térségi különbségek csökkentése. A tematikus és a területi célok az OFTK-ban a
kitűzött Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet átfogó cél
figyelembevételével került meghatározásra.
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A programban meghatározott prioritások az alábbiak, melyek mindegyike

összhangban van az OFTK-val és az bemutatásra került.
l. prioritás:

Gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés

2. prioritás:

A vidék fenntartható fejlesztése

3.
4.
5.

prioritás:

A megyeszékhely integrált fejlesztése

prioritás:

környezetgazdálkodás és klimaváltozáshoz való alkalmazkodás

prioritás:

Komplex

megyei

gazdaságfejlesztési

menedzsment

és

marketing tevékenység megszervezése
6. prioritás:

Közösségek

önszervező,

örtgondoskodó

7. prioritás:

Térségi elérhetőség és mobilitás

és

együttműködési

készségének kibontakoztatása

Két prioritás tekintetében további kiemelés történt az OFTK célrendszeréhez
kapcsolódóan:
l.

Gazdaság-

és

foglalkoztatás

élénkítés

(program

szerint)

prioritás

kapcsolódása az OFTK alábbi célrendszeréhez:
•

Versenyképes, innovatív gazdaság

•

Gyógyító

Magyarország,

egészséges

társadalom,

egészség-és

sportgazdaság
•

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás

•

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+ F+ I

•

Kiemelkedő értékű térségek fejlesztése

•

Területi

különbségek

csökkentése,

térségi

felzárkóztatás

és

gazdaságösztönzés
2.

Komplex

megyei

gazdaság-fejlesztési

menedzsment

és

marketing

tevékenység megszervezése (program szerint) prioritás kapcsolódása az
OFTK alábbi célrendszeréhez:
e

Területi

különbségek

csökkentése,

térségi

felzárkóztatás

és

gazdaság-ösztönzés

3.

=

Versenyképes, innovatív gazdaság

•

Kiemelkedő értékű térségek fejlesZtése

Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja

nevesiti az OFTK a

célrendszerrel kapcsolatos összhangot az alábbiak szerint:
Tematikus célok (OFTK)
•

Versenyképes, innovatív gazdaság (TCl)

•

Gyógyító

Magyarország,

egészséges

társadalom,

egészség-

és

sportgazdaság (TC2)
•

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás (TC3)

•

Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+ F+ I (T C4 )

•

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom

•

Jó állam:

•

Stratégiai

(TC5)

szolgáltató állam és biztonság (TC6)
erőforrások

megorzese,

fenntartható

használata

és

környezetünk védelme (TC7)
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Specifikus célok (OFTK)
•

Az ország makroregionális szerepének erősítése (SCl)

•

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat (SC2)

•

Vidéki térségek népességmegtartó képességének növelése (SC3)

•

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése (SC4)

•

Területi

különbségek

csökkentése,

térségi

felzárkóztatás

és

gazdaságösztönzés (SC5)
•

Összekapcsolt terek: az elérhet6ség és a mobilitás biztosítása (SC6)

Bács-Kiskun 2020 lTP célok
•

Helyi gazdasági és közlekedési infrastruktúra fejlesztése (ITPl)

•

Kulturális és természeti értékek turisztikai hasznosítása (ITP2)
Vállalkozásoknak

•

és

lakosságnak

vonzó

települési

környezet

kialakítása (ITP3)
•

Települési közszolgáltatások fejlesztése (ITP4)

•

Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés (ITP5)

•

Leromlott városi területek rehabilitációja (ITP6)

•

Bács-Kiskun 2020 megyei foglalkoztatási paktum létrehozása és
működtetése (ITP7)
Helyi identitás és kohézió erősítése (ITP8)

•

TC l

(lTP l)

(ITP2)

�

�

TC2

�

TC3

�

TC4

,/

TCS

(ITP3)

(ITPS)

�

�

�

V"

�

SC1

�
�

�

SC4
scs

�

SC6

�

�

�

SC2

�

(lTP 8)

�

�
�

lTP 7)

�
�

TC7

(ITP6)

�

TC6

SC3

(lTP4)

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
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TOP területi szempontú értékelési szempontjai
Saját hatáskörben meghatározott kritériumok
Ssz.

Kritérium megnevezése

OFTK területpolitikai
megfelelés

1

Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz

2

Hozzájárulás a bels6 területi kiegyenlit6déshez

3.1.2.8 fejezet

és a vonatkozó indikátoraihoz

3

Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

4

Hozzájárulás

5

Hozzájárulás

a

küls6

természeti

3.1.2.7 fejezet
3.1.2.6 fejezet

hatásokkal

3.1.2.4 fejezet

szembeni ellenálló képesség er6sitéséhez
integrált

fejlesztési

prograrnak

3.1.2.8 fejezet

megvalósitásához
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Bács-Kiskun megye OFTK-ban meghatározott érintett térségei:
vidéki térség,
Homokhátság,
tanyás térségek,
Bugac,
hátrányos helyzetű. térség,
felzárkóztatási komplex program lehetőségével bíró térség.
•

•

•

•

•

•

Az előzőekben bemutatott dokumentumokban meghatározott célokon túl
önkormányzati együttműködések, társulások, tanácsok a fentiekhez
kapcsolódóan:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

Alapítók:
1. Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
2.Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
3.Csongrád Megyei Közgyűlés
Tagjai:
l.Bács-Kiskun Megyei Közgyülés elnöke
2.Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
3.Pest Megye Közgyülésének elnöke
4.Bács-Kiskun Megyei Közgyülés egy képviselője
5.Csongrád Megyei Közgyülés egy képviselője
6.Pest Megye Közgyülésének egy képviselője
Alapításának időpontja: 2013. február 20.
Célja:
A térségében összehangolja a kormányzat, a helyi önkormányzatok és a
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.

Dél-Alföldi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum

Alapítók:
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Békés Megye Önkormányzatának Közgyűlése
Csongrád Megyei Közgyűlés
Tagjai:
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
Békés Megye Közgyűlésének elnöke
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
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A területfejlesztéssel és a területrendezéssei összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2011. ev1 CXCVIII. törvénnyel módosított, a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/ A.§
alapján kötelezően jött létre 2012. január l-ével.
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum

Alapítók:
Bács-Kiskun Megyei Közgyülés
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyülése
Tagjai:
Bács-Kiskun Megyei Közgyülés elnöke
Kecskemét Megyei JogúVáros polgármestere
A területfejlesztéssel és a területrendezéssei összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított, a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény.l4/B.§
alapján kötelezően jött létre 2012. január l-ével.

Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács

Elnöke: a Bács-Kiskun Megyei Közgyülés elnöke
Tagjai:
Vízgazdálkodásért felelős miniszter képviselője
Vízvédelemért felelős miniszter képviselője
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság képviselője
BKM Önkormányzat képviselője
BKM Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
képviselője
BKM Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály képviselője
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. képviselője
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának képviselője
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának képviselője
BKM Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály képviselője
BKM Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
képviselője
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának
képviselője
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője
Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
Baja Város Önkormányzatának képviselője
TDM szervezetek képviselője
Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat képviselője
BÁCSVÍZ Zrt. képviselője
BAJAVÍZ Kft. képviselője
9
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Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft. képviselője
Eötvös József Főiskola képviselője
Magyar Madártani Egyesület képviselője
Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács

Tagjai:
vízgazdálkodásért felelős miniszter képviselője
működési terület szerinti vízügyi igazgatóság képviselője
Csongrád, Békés, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
képviselői
Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály képviselője, BKM Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály képviselője
működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságának, helyi jelentőségű
védett természetvédelmi terület esetén települési önkormányzat képviselője
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának,
valamint Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálynak,
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának, valamint
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálynak, Csongrád
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályának képviselői
megyei önkormányzat képviselője
TDM szervezetek képviselője
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád, Békés, Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságának képviselői
Csongrád, Békés, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
képviselői
Csongrád, Békés, Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara képviselői
működési területén l�vő települési önkormányzatok képviselője
vízgazdálkodási társulatok képviselője
a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó
szervezetek közül a TVT elnökének felkérése alapján kijelölt képviselő
a TVT működési területén és annak feladatköréhez kapcsolódóan
tevékenységet folytató civil szervezetek, szakmai-tudományos szervezetek
képviselője
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás

Tagjai:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Csongrád Megyei Önkormányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Heves Megyei Önkormányzat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
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Célja:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.
§-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 61. §-ában és a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §
ában a megyei önkormányzatok számára meghatározott kötelező közfeladatok
ellátásával kapcsolatos előkészítő és koordináló tevékenység végzése, illetve a
társulást aláíró megyei önkormányzatok által önként vállalt közfeladatok
ellátása. Ennek keretében:
a környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program
kialakítása;
a Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodás kialakítása;
a vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása;
a két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának
módosításának kezdeményezése;
a manitoring rendszer kiépítése;
az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése.

Egyéb kapcsolódó fejlesztési dokumentumok
•

•

•

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja
{24/2015. (IV.30) KGY határozat}
Bács-Kiskun megye turizmusfejlesztési terve 2016-2020 {71/2016. (XI.25.)
KGY határozat}
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatok stratégiája
2016-2019 {64/2015. (12.11) KGY határozat}

Egyéb kapcsolódó együttműködések
Kommunikációs együttműködési megállapodás a megye majd összes
településével, melynek célja a megyei identitásérzésnek és
térségimázsnak az erősítése
Bevett egyházakkal történő együttműködés a megye gazdaság
társadalmi stabilitásának és fenntartható fejlődésének elősegítése
Duna-Körös- Maros-Tisza Regionális Együttműködés
"
"Dunamenti országok munkaközösségének együttműködése
•

•

•

•

Összegezés:

Az OFTK céljai és Bács-Kiskun megye fejlesztési koncepcióban, fejlesztési
programban, integrált területi programban meghatározott célok összhangban
vannak egymással, melyek az adott dokumentumokban bemutatásra kerültek.
Az OFTK céljainak sikeres megvalósítását támoga�ák, elősegítik a vizsgált
dokumentumokban, meghatározott fejlesztési elképzelések, továbbá a megye
ll
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társulási és tanácsi együttműködések feladatrendszerei. A Terület- és
településfejlesztési Operatív Program megyei intézkedései a vizsgált időszakban
előkészítési fázisban (tervezés, projekt generálás, pályázat készítés és benyújtás)
voltak, tényleges megvalósítása 2017. január elsejét követően tervezett.
Az OFTK 4. fejezetében meghatározott
pontosítására javaslattal kívánunk élni.

megyei

fejlesztési

irányok
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JAVASLAT

az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
aktualizálására, szövegszerű javaslatok a módosításra, kiegészítésre

Intézmény megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

I. Előzmény: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. január 31-én megküldte az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK) 2014. január
l. és 2016. december 31. közötti iciőszakra vonatkozó beszámolóját, melyben jelezte, hogy
módosítási javaslattal fog élni.

II. A javaslat megalapozottsága

a) A módosítások megalapozásaként rövid összefoglaló bekezdés a megye fejlesztéspolitikai céljait
meghatározó 2014-2016 közölti folyamatokról, trendekró1:
Az OFTK elfogadását követően születtek meg azok a megyei fejlesztési dokumentumok,
melyek Bács-Kiskun megyére vonatkozó környezeti, társadalmi és gazdasági jellemzőket
feltárták, az ismeretek alapján a megyei fejlesztés érdekében meghatározták a célokat és
az operatív részdokumentum tovább specifikálta a fejlesztési elképzeléseket A megyei
területfejlesztési program elkészítésének folyamatát nehezítette, hogy az Európai Unió
2014-2020 iciőszakra vonatkozóan nem volt elfogadott Partnerségi Megállapodás és az
egyes ágazati operatív prograrnak közül néhánynak csak a tervezete állt rendelkezésre.
Továbbá az OFTK elfogadását követő három év nemzetgazdasági változása átstrukturálta
a fejlesztési súlyokat, így az alábbi módosítási javaslatok születtek.
Egyébiránt fontosnak tar�uk megjegyezni, hogy a Miniszterelnökség az Országos
Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) módosításának előkészítését megkezdte.
Örömmel lá�uk, hogy az OTrT és OFTK felülvizsgálata egyidőben zajlik. Úgy véljük,
hogy a fejlesztésnek és rendezésnek szarosabb együttműködésen alapuló stratégiai
eszköznek kell lennie.
III. Szövegszerű javaslatok

b) Megt;ére vonatkozó fejlesztési irányok, elképzelések szövegének módosítása, aktualizálása
)i;>

4. A megyék és Budapest területfejlesztési igényei és feladatai

Eredeti szöveg:
"POZICIONÁLÁS
Bács-Kiskun az ország legnagyobb területű, a Duna-Tisza köze kétharmadát elfoglaló
megyéje. Jellemzőek az óriásfalvak, jelentős a tanyasi lakosság száma. Országon belül
infrastrukturális elmaradottság, határ menti és belső területein ezzel párosuló periférikus
helyzet jellemzi.
Gazdaságára jellemző a kis nyersanyag és energiaigényű, munkaigényes vállalkozások
jelenléte. Kecskemét és környéke országos jelentőségű kiemeit járműipari központ
l
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Mezőgazdaságát a tradicionális és piacképes ágazatok sikeres fejlesztése jellemzi,
ugyanakkor itt található az ország éghajlatváltozással leginkább érintett területe a
Homokhátság. A negatív demográfiai tendenciák: a fogyó népesség és elöregedés
nagyarányú elvándorlással, növekvő munkanélküliséggel és a hátrányos helyzetüek
számának növekedésével párosul."
Új szöveg:
"POZICIONÁLÁS
Bács-Kiskun az ország legnagyobb területü, a Duna-Tisza köze kétharmadát elfoglaló
megyéje. Jellemzőek a kisvárosok és az óriásfalvak, jelentős a küiterületi lakosság száma.
A megye gazdasági teljesítőképességét kettőség jellemezi, Kecskemét és környéke jelentős
fejlődést mutat az országos jelentőségű kiemeit járműipari központ nagy volumenű
beruházásai révén, míg a megye déli része negatív demográfiai tendenciákkal (fogyó
népesség, elöregedés, nagyarányú elvándorlás, munkanélküliség, a hátrányos helyzetüek
magas aránya), infrastrukturális hiányosságokkal küzd.
Jelentős az agrár- és élelmiszergazdaság, ugyanakkor itt található az ország
éghajlatváltozással leginkább érintett területe, a Homokhátság. Környezeti adottságai
miatt kiváló megújuló energia felhasználásra (például szélerőmű, napelem park,
geotermikus erőmű létesítésére). Egyediségéhez hozzátartozik a hajósi pincefalu, a
kalocsai fűszerpaprika, a kiskunhalasi csipke és a gyógyvizek mellett még számos
természeti, művi és kulturális érték, örökség.
Eredeti szöveg:
"FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
•
A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása az
életkörülmények és életkilátások javításával, komplex térségi prograrnak révén.
•
A klímaváltozás elleni komplex homokhátsági program végrehajtása.
•
Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a versenyképes
korszerű vertikumú mező- és élelmiszergazdaságra, vállalkozói övezetekre,
valamint tudásalapú termelő és szaigáitató ágazatok befogadására.
•
Minőségi környezet kialakítása, fenntartható települési infrastruktúra fejlesztése,
az energiafelhasználás racionalizálása.
•
A lovas-, gyógy-, rekreációs-, gasztronómiai-, vallási és történelmi
hagyományőrzésen alapuló turizmus kiemeit fejlesztése.
•
A humán erőforrás és a közösségfejlesztés foglalkoztatási programok,
hagyományőrzés, az oktatás fejlesztése által. A felsőoktatási és szakképzési
bázisok kiemeit fejlesztése.
•
A térségi kohézió megteremtése a megye európai gazdasági és társadalmi térbe
való szarosabb integrációjával, valamint a megyén belüli és a határon átnyúló
közlekedési kapcsolatok fejlesztésével.
•
A határon átnyúló gazdasági és társadalmi együttműködések erősítése déli
szomszédok irányába.
•
A Duna-stratégia megvalósításában való aktív közreműködés.
•
Integrált terület- és vidékfejlesztési intézményrendszer felülvizsgálata.
•
Kecskemét legyen környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag kiegyensúlyozott,
fenntartható város, olyan minőségi települési háttér kialakításával, amely
egyszerre képes előrelépést mutatni a magas szintü vállalkozási-, szolgáltatási- és
2
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infrastrukturális környezet kialakítása, a helyi társadalom képzettsége, az épített
és természeti környezet védelme, valamint a kulturális miliő formálása terén."
Új szöveg:
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
•
Táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon, kiemeit
figyelemmel a klímaváltozásra a problémával érintett megyék és határon túli
területek együttmiiködésében - a negatív gazdasági, társadalmi, környezeti
folyamatok visszafordítása, valamint a szélsőséges időjárási körülményekből
fakadó kockázatok csökkentése érdekében.
•
Ipari és logisztikai infrastruktúra, valamint modern üzleti környezet
megteremtése, befektetés-ösztönzési tevékenység kialakítása és működtetése,
különös tekintettel a versenyképes, korszerii
vertikumú mező- és
élelmiszergazdaságra, valamint a tudásalapú, illetve munkahelyteremtést
eredményező termelő, feldolgozó ágazatokban tevékenykedő KKV-k befogadására
és fejlesztésére�
•
Minőségi, családbarát települési környezet kialakítása, fenntartható infrastruktúra
fejlesztése, az energiafelhasználás racionalizálása.
•
Komplex turisztikai termékek, kerékpáros és családi kerékpáros aktív turisztikai
vezető termék kialakítása. A Duna-Tisza Köze Turisztikai Desztináció
menedzselése, az aktív-, a lovas-, gyógy-, rekreációs-, gasztronómiai-, vallási és
történelmi hagyományőrzésen alapuló turizmusfejlesztés egységes szemléletében.
•
Humánerőforrásés
közösségfejlesztés
foglalkoztatási
programok,
hagyományőrzés, az oktatás fejlesztése által.
•
A térségi kohézió megteremtése a déli és belső területek felzárkóztatásával, a
térszerkezeti szempontból jelentős városok fejlesztésével, a megye európai
gazdasági és társadalmi térbe való szarosabb integrációjával, valamint a megyén
belüli és a határon átnyúló-kapcsolatok fejlesztésével.
•
Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájában foglaltak elősegítése és a
Tisza-völgy komplex fejlesztési program megvalósulásában való közremiiködés.

IV. Az OFTK-ban szereplő nem megyei jogú városok esetében a 3.1.4 fejezet
szövegszerű módosítása

IV.l. Baja módosítási javaslata

3.1.4.6 alfejezet bekezdésének kiegészítését javasoljunk az alábbiak szerint (dó1t betűvel

jelölt).
"elengedhetetlen a városok közötti közlekedési kapcsolatok jelentős javítása, mely a
közösségi közlekedésszervezés mellett jelentős közúti és vasúti infrastrukturális

A városok és Budapest közötti kapcsolatoknak, Baja eseteven
különösen a gyorsforgalmi kapcsolat kiépítése'ben, továbbá elsősorban a közösségi közlekedés és
fejlesztéseket is igényel.

a kötöttpályás infrastruktúra-fejlesztésben kell megnyilvánulniuk a jövőben, illetve a
Duna mentén, Győr, Dunaújváros, Mohács-Pécs és Baja irányában a vízi közlekedés terén
is."
Indokolás: A fenti célkitiizéshez kapcsolódik Baja Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának (ITS) egyik kulcsprojektje, mely a városnak az M6-os autópálya
gyorsforgalmi úttal történő összekötését célozza. A lehetséges nyomvonal tekintetében az
ITS két verzióval számol, Bátaszék irányába az M6-os, Sükösd felé az M9-es kapcsolat
kiépítése a meglévő gyorsforgalmi úthálózathoz.
3
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Véleményünk szerint, ez nem csak a város, hanem a megye és az egész térség érdeke is.
Javasoljuk tehát, hogy az OFTK-ban pontosabban kerüljön megfogalmazásra a
közlekedésfejlesztés tartalma, kiemelve Baja esetében a gyorsforgalmi kapcsolat
kiépítését, mely az eljutási idő csökkentésével fontos szerepet tölt be a térségi elérhetőség
javításában.

IV.2. Kalocsa módosítási javaslata

3.1.4.6. alfejezet 39. sz. ábra: Városhálózat cím(i térképen javasoljuk Kalocsát "egyev

térszerkezetí szempontból jelentős hazai városoK' kategóriával jelölni.
Indokolás: Az egykor kifejezetten jelentős iparral rendelkező város és járás gazdasága a
rendszerváltás környékére visszaesett, azonban az elmúlt 1-2 évtizedben erős
visszakapaszkodás, fejlődés vette kezdetét.
Az ezeréves érseki székhellyel büszkélkedő település a vallási és népművészeti
turizmusban rejlő lehetőségei mellett emelkedő építőipari, könnyűipari és tercier
szektorbeli teljesítménnyel rendelkezik. A környező településeken kifejezetten erős a
mezőgazdaság.
Kalocsa a járási települések közponljaként ellálja a régiója közigazgatási feladatait Gárási
hivatal, kormányablak, földhivatal, bíróság, ügyészség, fegyház és börtön, gyermeknevelő
intézet), jelentős iskolaváros (bölcsődétől a főiskoláig), megyei ellátási területet
meghaladó vonzáskörzettel rendelkező kórház üzemel a városban, az időseket szociális
otthon, az értelmi fogyatékkal élőket pedig bentlakásos lakóotthonok várják.
A gyógyfürdő és uszoda kiegészíti a járási lakosság egészségügyi kezelését és a felnőttek
mellett tárnagalja a gyermekek sportolási igényét.
Térszerkezeti, földrajzi, közlekedési szempontból kifejezetten előnyös helyzetben lévő a
település, hiszen a Duna biztosította vízi utat kiegészíti a vasút és az egykor szebb
napokat látott, jelenleg kedvtelési és sport célra használt repülőtér. A Paks-Kalocsa Duna
híd elkészültéig az M9-es autóút biztosít kapcsolatot a DunántúllaL
Mint azt a koncepció megfogalmazza: a globalizálódó világban azok a helyi közösségek
lehetnek sikeresek, amelyek felismerik helyi adottságaikat, értékeiket, és azokon alapuló
fenntartható fejlődést valósítanak meg.
Kalocsa térsége világszerte ismert helyi értékei miatt, hungarikumként is elismert a
fűszerpaprika és a népművészeti írás, hímzés, pingálás.
Tekintve, hogy "a területi fejlődés egyik legnagyobb kihívása napjainkban a
többközpontú fejlődés biztosítása", meggyőződésünk, hogy a városhálózatot illusztráló
hivatkozott térképen a Kecskeméti, Kiskunhalasi, Bajai illetve Kecel-Kiskőrös-Soltvadkerti
háromszögön kívül a megyei földrajzi egyensúlyt, eloszlást teljessé tevő Kalocsai körzet is
helyet kaphat, mint egyéb térszerkezeti szempontból jelentős hazai város, hiszen számos
területen tölti be központi szerepét, országos viszonylatban pedig sok ágazatban biztosít
kitörési lehetőséget.
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2. számú melléklet

V.

Bács-Kiskun

megye

számára

elengedhetetlen

országos

szintű

fejlesztések,

melyeknek az általános fejezetekben való hangsúlyos megjelenítését kérjük
•

•
•
•

M9 autóút megépítése, valamint az M4-M8 autóutak kiépítése és összekötése,
melyek hozzájárulnak a megye periférikus térségeinek fejlődéséhez, a sugaras
közlekedési irányokat felváltó országos hálós közlekedési szerkezet kialakításához
Budapest-Belgrád gyorsvasút építése
Turisztikai kerékpárutak kiépítése, a meglévők összekapcsolása
Gyógyhelyek fejlesztése

VI. Modern megye, vidék vagy modern falvak támogatási program javaslat

Javasoljuk olyan, a modern városok programhoz hasonló állami támogatási rendszer
létrehozását, melyet a megyei önkormányzat komplex térségi, illetve kistelepüléseken
megvalósuló fejlesztésekre használhat fel, melyek más pénzügyi (uniós) forrásból nem
támogathaták (pl: fürdők fejlesztése, kistelepülési közösségi terek, rolivelődési és
közösségi házak fejlesztése).
Javasoljuk továbbá az országos tervezési dokumentumok felülvizsgálatával
párhuzamosan a települések területfejlesztési tervezésének támogatását a területfejlesztési
és településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció és megalapozó vizsgálat,
településrendezési, szerkezeti terv, helyi építési szabályzat) finanszírozásával, illetve a
tervezésekhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási adatbázis ingyenes biztosításával
(Forgalmazója: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.). A támogatások közvetítésére
és a szakmai munka koordinálására a megyei önkormányzatok, illetve erre a célra
létrehozott nonprofit gazdasági társaságaik alkalmasak.
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