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Jegyző

Képviselő-testület!

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 Egyesület 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. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy döntését meghozni szíveskedjen. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

  
  
1./ Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen nyilatkozatával a Tisza és Maros Vidéke 
Jövőjéért Egyesületbe (nyilv.t.szám: 3016.) történő felvételét kéri a 2014-2020. Európai Uniós 
programozási időszakra. 
  
2./ Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért 
Egyesületben  Makó Város Önkormányzat képviseletére Makó Város Polgármesterét hatalmazza fel. 
  
3./ Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az Egyesületbe történő 
belépéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
  
Határozatról értesül: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Tisza és Maros Vidéke Jövőért Egyesület 
- Irattár 
  

Makó,  2014. december 16. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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