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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületet 1999-ben a kecskeméti kistérséget alkotó 18 

települési önkormányzat hozta létre. Feladata elsősorban a térségi kapcsolatok erősítése, helyi 

erőforrások felkutatása, pályázatok elkészítése, a regionális és kistérségi szempontból fontos 

fejlesztések támogatása, az ehhez kapcsolódó tevékenységek koordinálása, hazai és 

nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, közös területfejlesztési programok kialakítása 

és megvalósítása. Ezen kívül még nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, területfejlesztés, 

agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, környezetvédelem, természet- és állatvédelem, 

turizmusfejlesztés, kis- és középvállalkozások támogatása, közös területfejlesztési programok 

kialakítása, megvalósítása és nem utolsósorban a civil szervezetek segítése (pályázatfigyelés, 

-közvetítés, pályázatírás) tartozik az egyesület tevékenységébe. 

 

Megalakulása óta a településeken településfejlesztőket foglalkoztat az egyesület a települések 

közötti gyorsabb és eredményesebb munkavégzés érdekében. Ezzel a településfejlesztői 

hálózattal vált lehetővé az önkormányzatok egymás közötti, valamint az önkormányzatok, az 

információs központ, a lakosság, a vállalkozók és a civil szervezetek közötti szorosabb 

együttműködés.  

 

Elkészült az egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló, amely kiterjed az 

egyesület által benyújtott pályázatok rövid ismertetésére, a szervezett programok, 

rendezvények részletes bemutatására, valamint az egyesület által üzemeltett honlap 

működtetésével kapcsolatos információkra és a térségben rendszeresen végzett marketing 

tevékenységre. A szakmai beszámoló jelen tájékoztató mellékletét képezi.  

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. szeptember  

 

        Bogasov István 

              tanácsnok
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Bogasov István tanácsnok fenti tárgyban készített 

21.340-4/2015. számú tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 


