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Tárgy: Hozzájárulás Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterba történő belépéshez
Tisztelt Képviselő-testület!
A növekvő élelmiszer-, és energiaárak, az egyre nagyobb kiszolgáltatottság, mind többeket
ösztönöznek arra, hogy keressék a biztonságot, az önellátás és önfenntartás lehetőségeit,
vidéken.
A vidéken élő családok egykori összetartása és önellátásra/önfenntartásra törekvése példát
adhat ma is a nagyobb, közösségi szintű összefogásra, így akár jelentősen csökkenhet egyegy település élelmezési, energiaellátási kiszolgáltatottsága, sokan találhatnak újra munkát,
megélhetést, mindemellett teret nyerhetnek az igazi értékek, mind természeti, mind emberi,
közösségi szempontból.
A Térségfejlesztési Programot a helyi természeti adottságokra, a település (intézményeinek)
és lakóinak élelmiszer szükségletére, gazdálkodási, történelmi és néphagyományaira, valamint a meglévő helyi erőforrásokra, az épített környezetre, infrastrukturális rendszerekre alapozva, az energiaellátás, közlekedés, ipar, hulladékgazdálkodás szempontjait is figyelembe
véve kell kidolgozni. A Programot úgy kell felépíteni, hogy az alapvetően a helyi erőforrások
felhasználását célozza meg, helyhez illő megoldásokat kínáljon, és az eredmények is elsősorban helyben hasznosuljanak, a bevételi források ne áramoljanak ki a térségből – éppen
ezért mindig a helyi körülményekhez kell igazítani a település/térség fejlesztését, élelmiszerés turizmusgazdasági, piaci programját.
Csak olyan programot érdemes megvalósítani, ami hosszú távon képes működni, ezért már
a tervezéskor rögzíteni kell azokat a szemléleti és módszertani alapelveket, célokat is, amelyek a fenntartható módon történő megvalósításához szükségesek.
Az ökológiai adottságokat fenntartható módon hasznosító zárt, önfenntartó gazdálkodási
rendszerek kialakítása biztosítsa, pl. ártéri-, fokgazdálkodás, természet közeli erdőgazdálkodás stb.
A település térségi együttműködésen alapuló gazdasági létalapjának megerősítésére, illetve
újjászervezésére kell törekedni.
A feltárt adottságok alapján, a helyi szükségletek és érdekek figyelembevételével, a térségi
fenntarthatóság elvét is szem előtt tartó, a helyi gazdaságfejlesztési keretbe illeszkedő települési és térségi élelmiszer- és turizmusgazdasági programot kell készíteni.
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A mezőgazdasági beszerzési–termelési–feldolgozási–értékesítési–újrahasznosítási folyamatok összehangolása, hosszú távú szemléletformálás, az ezt szolgáló, helyi igényekre
tervezett szakképzés, oktatás, szaktanácsadás megszervezése.
 Minta tangazdaságok, tanműhelyek, közösségi szaporító kertek, kertészetek, baromfiudvarok kiépítése a helyi lakosság gyakorlati, szakmai képzésére, az értékteremtő
munka világába történő visszavezetésére, a helyi biológiai alapok biztosítására.
 Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet létrehozása.
Ehhez szükséges szervezeti formát kívánja nyújtani a Homokhát–Tiszatáj Multifunkciós
Térségfejlesztő Klaszter, amely: a térség önkormányzatai, illetve gazdasági ágazataiba tartozó vállalkozások és szervezetek, a támogató/kapcsolódó tevékenységet kifejtő intézmények önkéntes együttműködése.
Klaszter alatt általános értelemben egy adott iparághoz/üzletághoz tartozó cégek és
üzleti partnereik, a kapcsolódó intézmények „térbeli sűrűsödését” értjük. A klaszter
valójában egy „helyi társadalmi hálózat”, egyének és csoportok közötti együttműködés, ezért az egyik legfontosabb feladat a prominens egyének közötti párbeszéd, az
együttműködési készség kialakítása. A klaszter nem jogi személy.
A térségi klaszter létrehozásának célja:
 a kölcsönös üzleti előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés, a versenyképesség növelése, a beszállítói tevékenység fejlesztése; a hazai (és nemzetközi) piaci jelenlét erősítése, a kutatás-fejlesztés-innováció összehangolása, az oktatási, marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának növelése; fejlesztési tervek és elképzelések összehangolása, foglalkoztatási lehetőségek bővítése; a helyi (és partnerségi)
tudásbázis hasznosításával piacorientált, magas hozzáadott értékű technológiák fejlesztése és alkalmazása, a klaszter tag vállalkozások számára a fenntartható fejlődés
elősegítése. Ezen célok meg kell, hogy feleljenek a regionális és a táj-térségi prioritásoknak;
 a klaszter tevékenysége során a beszerzés, termelés-feldolgozás és értékesítés, az
anyaggazdálkodás, a szakképzés, a piackutatás, a termelésirányítás, a technológiai
fejlesztés marketing, környezettudatos gazdálkodási, innovációs, vezetési, szervezési
és módszertani kérdéseivel foglalkozik;
 a klaszter céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a
klaszter eredményes működését és céljainak megvalósítását;
 a klaszter együttesen képviseli a tagok közös érdekeit, mely által kedvezőbb pozíciót
és hatékonyabb fellépést kíván elérni a vidékgazdaság többi szereplőivel, illetve az
adott tárgykörben hatáskörrel rendelkező szervezetekkel szemben;
 a klaszter tagjai együttműködésük keretében elkülönített szervezettel rendelkező jogi
személyiségű gazdasági társaságot hoznak létre a klaszter menedzselési feladatok
ellátására;
 a klaszter politikai tevékenységet nem folytat.
A Homokhát –Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klasztert az alábbi települések önkormányzatai, vállalkozásai és cégek hozzák létre a Lakitelek Önkormányzata által alapított
Szolidáris Vidékért Közcélú Alapítvány kezdeményezésére és koordinálásával: Lakitelek,
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Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszakécske; Csépa, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas,
Tiszaug.
A Klaszter alakuló ülésének időpontja: 2016. december közepe
A Klaszter tagjai éves tagsági díj befizetésével szereznek jogot a részvételre, melynek mértéke az alakuló ülésen kerül meghatározásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megvitatni,
majd arról döntést hozni szíveskedjen!

Lakitelek, 2016. december 2.
Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2016. (XII.08.) számú határozata
Hozzájárulás Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterba történő belépéshez
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza Zobokiné Kiss Anita polgármestert, hogy Lakitelek Önkormányzata nevében a Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterban a belépési nyilatkozatot aláírja. A Klaszter működése során Lakitelek Önkormányzatának képviseletében eljárjon.

Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Irattár

