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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2014. december 18-án tartandó ülésére 
 

 
Tárgy: Tag delegálása a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba  
 
Az előterjesztést készítette: Dr. Orbánné Veres Ildikó 
                                               Képviselőtestületi Osztály  
                                               vezetője 
 
 
Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 
 
Döntési változatok száma: 1 
 
Mellékletek: - 
 
Véleményezésre megkapta: - 
 
Egyéb szervezet, külső szakértő: - 
 
Megtárgyalta: 
 
 
Törvényességi észrevételem nincs: 
 
 

Dr. Határ Mária 
jegyző 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 
        Alpolgármestere 

 
ügyiratszám:41307-1/2014. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. december 18-i ülésére 
 

Tárgy: Tag delegálása a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló1996. évi XXI. törvény 14/B. §-a az 
alábbiak szerint rendelkezik a megyei területfejlesztési konzultációs fórumról:  
 
A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) 
megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A megyei területfejlesztési 
konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy képviselőt delegál. A megyei 
területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú várost 
képviselők számával azonos számú képviselőt delegál. 
 
A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés 
területfejlesztést érintő ügyeiben. A megyei területfejlesztési konzultációs fórum 
véleményét a megyei közgyűlés ülésén a vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
A megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik, 
titkársági feladatait a tagok megegyezése szerinti önkormányzati hivatal látja el. 
 
A közgyűlés a 19/2012. (II.16.) számú határozatában Dr. Zombor Gábort delegálta a 
megyei területfejlesztési konzultációs fórumba. Tekintettel arra, hogy Dr. Zombor Gábor 
közgyűlési tagsága megszűnt, önkormányzatunk képviseletében új tag delegálása vált 
szükségessé. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a 2014. 
november 28-i ülésén a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba 
Rideg László elnök urat delegálta. 
 
A területfejlesztési feladatok jelentőségére tekintettel javaslom, hogy önkormányzatunkat 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester képviselje a fórumban.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen megvitatni 
és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni. 
 
Kecskemét, 2014. december 8. 
 

 
 
 
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
     /2014.(XII.18) határozata 
Tag delegálása a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba 
 
A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 41307-1/2014. 
számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert delegálja a Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba 

 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia 
Határidő: azonnal 
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