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Előterjesztés címe és tárgya: 

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési 

területének Csabdi településre történő kiterjesztésének kezdeményezése 
 

 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban 

VVVTFT) megalakulása 2000. november 3-án történt meg. 

Az Alapító Okirat értelmében: a Tanács célja a térségben összehangolja a kormányzat, a 

helyi önkormányzatok, azok kistérségi területfejlesztési társulásai és a gazdasági szervezetek 

fejlesztési elképzeléseit. 

A Tanács működési területe (Szervezeti és Működési Szabályzata alapján):  

- Fejér Megye térségéből:  

o Alcsútdoboz, Bicske, Baracska, Bodmér, Csákberény, Csákvár, Csókakő, 

Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, 

Martonvásár, Mór, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pusztavám, Sukoró, 

Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, 

Zámoly és Zichyújfalu. 

- Komárom-Esztergom Megye térségéből: 

o Bokod, Oroszlány, Szárliget, Várgesztes, Vértessomló. 

 

A Tanács feladatát és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezete sorolja fel.  

A Tanács a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít – az idegenforgalommal, valamint a 

környezet- és természetvédelemmel összefüggésben – az alábbi területekre: 

a) a térség természeti-, humán- és gazdasági erőforrásainak, valamint 

környezetállapotának megőrzése, irányított fejlesztése, a térség népességmegtartó 

képességének növelése, a térségi identitás kialakítása és fenntartása, a térséghez 

kötődő kulturális hagyományok ápolása; 

b) a terület- és környezetfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének 

elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása; 

c) a térségben élők életfeltételeinek javítása, munkához jutásának elősegítése és a 

térségek jövedelemtermelésének előmozdítása; 

d) a térség turisztikai fogadóképességének növelése, új turisztikai projektek 

megvalósításának segítése; 

e) a vendéglátás, a szálláslehetőségek, a víziturizmus, a termálturizmus és a 

konferenciaturizmus fejlesztése; 

f) az agrárgazdaság, a biogazdaság, a falusi turizmus, az ökoturizmus fejlesztése, a 

helyben megtermelt termékek piacra jutásának segítése; 

g) kulturális- és örökségturizmus fejlesztése, helyi identitás erősítése; 

h) az épített- és természeti környezet fejlesztésének a fenntartható fejlődés elveivel 

való megfelelő összhangjának megteremtése, az értékek védelme megőrzésének 

szem előtt tartásával; 

i) a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és 

fejlesztésének előmozdítása, elősegítése. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 13.§-a első helyen sorolja fel a településfejlesztést és településrendezést, mint helyi 

közügyet és mint helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó különösen kiemelt 

feladatokat.  

 



Az Mötv. 42. § 5. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

„5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás;” 

 

A csatlakozás finanszírozási források bővülését, fejlesztési lehetőségeket versenyképes 

regionális programok szervezését eredményezheti.  

Tudomásunk szerint Önkormányzatunknak költségvetési fedezetet nem igényel.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.  

 

Csabdi, 2016. január 11. 

 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016. (I.12.) számú határozata 

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési 

területének Csabdi településre történő kiterjesztésének kezdeményezése  

 

I. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Velencei-tó 

és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési területe terjedjen 

ki Csabdi településre.  

 

II. Felkéri, és egyben felhatalmazz a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 


