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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szél István, Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület elnöke megkeresett – a mellékelt 
levélben - azzal kapcsolatban, hogy Önkormányzatunk jelezze tagbelépése szándékát az 
Egyesületbe. 
 
A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület 2013. decemberében alakult. Célja a Tisza és 
Maros vidéke település-fejlesztési tevékenységének, polgárai életének fellendítése, a kultúra, 
a közművelődés, illetve a tudomány érdekében és javára végzett fejlesztő tevékenység, 
valamint a vidék hagyományainak aktív ápolása és ezek életben tartása. E célját elsősorban 
tagjai tevékenységén keresztül, pályázatok útján valósítja meg. 
 
A vidékfejlesztés, gazdaságszervezés fontos elemei a LEADER-pályázatok. E pályázatok 
koordinálása, valamint a támogatások még hatékonyabb kihasználása, felhasználása céljából 
úgynevezett LEADER-akciócsoportok alakulhatnak. 
 
A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület azon szándékával kereste meg 
Önkormányzatunkat, miszerint egy sikeres vidékfejlesztési stratégia kidolgozásával és 
megvalósításával, egy erős régió valósulhatna meg. Éppen ezért az Önkormányzat 
részvételével egy helyi LEADER-akciócsoport jöhetne létre, melynek köszönhetően 
költséghatékonyabban és eredményesebben lehet pályázni a 2014-2020. közötti Európai 
Uniós forrásokra. 
 
Jelenleg Önkormányzatunk a Maros-völgyi LEADER Egyeslet keretein belül vesz részt a 
fentiekben említett pályázatokban, fejlesztésekben, azonban a megkeresés célja, hogy 
Önkormányzatunk a jövőben a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületben folytassa e 
tevékenységét. Mindezt az is indokolja, hogy a két térség szorosabb együttműködésével 
sokkal sikeresebb pályázatokat lehet benyújtani és jóval költséghatékonyabban lehet azokat 
felhasználni. 
 
A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megvitatni és 
az egyesületbe történő belépéshez hozzájárulását adni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. december 11. 
 

      Tisztelettel: 
 

         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tisza és 
Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe történő belépéssel kapcsolatos döntés tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen nyilatkozatával a 
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe (nyilv.t.szám: 3016.) történő felvételét kéri a 
2014-20. Európai Uniós programozási időszakra. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza és Maros Vidéke 
Jövőjéért Egyesületben Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának képviseletére Szegvári 
Ernőné polgármestert hatalmazza fel. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szegvári Ernőné 
polgármestert az Egyesületbe történő belépéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásét felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
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Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület nevében azzal a kéréssel fordulok Önhöz -

személyes megbeszélésünkre hivatkozva - hogy egy térségi együttműködést figyelmébe 

ajánljak. 

Nem titkolt szándékom, hogy a makói és a hódmezővásárhelyi térség összefogásával és egy 

sikeresebb vidékfejlesztési stratégia megalkotásával még erősebbek lehetünk a régióban. Az 

önkormányzatok egyesületbe való belépésével egy helyi LEADER akciócsoport alakulhat 

meg, melynek köszönhetően költséghatékonyabban és remélhetőleg eredményesebben tudunk 

majd pályázni a 2014-20. között rendelkezésre álló Európai Uniós forrásokra.  

A makói és hódmezővásárhelyi akciócsoportok összeolvadásával költséghatékonyabb és 

szakmaiságában profibb csapat állhat össze, mellyel nem titkolt szándékom, hogy még jobb és 

még eredményesebb munka alakuljon ki közöttünk. Felmerülhet az a kérdés, mely inkább 

politikai, hogy a hódmezővásárhelyiek bekebelezik a makóiakat. Bizton állíthatom, hogy ez 

egyáltalán nem célunk, hiszen az egyesületbe való belépésével minden önkormányzat egy 

szavazati jogot kap. Továbbá a helyi akciócsoport székhelye, álláspontom szerint, a makói 

térségben foglaljon helyet. 

Dr. Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárral folytatott 

megbeszélésen az alábbi technikai lépések merültek fel, hogy létrejöjjön a két térség 

összefogása és szakmai együttműködése: 

- az önkormányzat képviselő-testületi határozattal jelezze kilépési szándékát a Maros 

Völgyi LEADER Egyesületből 

- az önkormányzat jelezze tagbelépési szándékát a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért 

Egyesületbe, melyhez szintén kell képviselő-testületi határozat. 

Bízom benne, hogy e kezdeményezés pozitív fogadtatásra talál, mind a polgármesteri, mind 

képviselő-testületi szinten és elkezdődhet egy eddig példátlan, de annál fontosabb munka. 

 
Hódmezővásárhely, 2014. november 20. 
 
Tisztelettel és pozitív elbírálásukban bízva: 

Szél István sk. 
      Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület 
              elnök 
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Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület 

 
 
A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület 2013. december 31-én alakult. Fő célja a Tisza 

és Maros vidéke település-fejlesztési tevékenységének, polgárai életének fellendítése, a 

kultúra, a közművelődés illetve a tudomány érdekében és javára végzett fejlesztő 

tevékenység, valamint a vidék hagyományainak aktív ápolása és ezek életben tartása. 

 

Az egyesület céljait elsősorban tagjai tevékenységén keresztül, pályázatok útján valósítja 

meg. 

 

Az egyesület feladatai közé tartozik a Tisza és Maros vidéke közös érdekeinek képviselete és 

védelme a célok megvalósításának elősegítése érdekében. A vidéken végzett szociális 

tevékenység keretében célja a rászoruló fiatalok és családjaik megsegítése, a hátrányos 

helyzetű rétegek boldogulásának előmozdítása. 

Az egyesület tagjai tevékenységét szükség szerint összehangolja, köztük elősegíti az 

információáramlást. 

 


