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ELŐTERJESZTÉS
LEADER – helyi közösségben részvételre

Tisztelt Képviselő-testület!
A LEADER az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának egy sajátos
módszere. Mellékeljük az arra vonatkozó néhány oldalas tájékoztatást, valamint
a 79/2007. (VII.30.) FVM rendeletet.
A közösségek legfeljebb 100 000 lakosú, egymással határos településcsoportban
alakulhatnak, 120/km2 népsűrűség alatti városokat is ideértve (Hajdúszoboszló
népsűrűsége 99 fő/km2). A Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes
településekből álló kistérségünk kb. 34.000 lakosú, ezért önmagában eséllyel
nemigen pályázhatna. A nyár folyamán megindult a szerveződés, amelynek
eredményeként kistérségünk a Hajdúböszörmény – Hajdúnánás – Hajdúdorog
alkotta hajdúvárosi kistérséghez kapcsolódást tartotta célszerűnek, amit a
szeptember 6-i ülésen szóban tájékoztatásul jeleztünk is. E megoldás indokai:
- A Hajdúböszörmény – Hajdúnánás – Hajdúdorog kistérség „HAVER –
Hajdú versenyképesség” közössége a legutóbbi LEADER-pályázaton
nyert, rendelkezik már hasznosítható tapasztalatokkal (mi is pályáztunk,
de nem nyertünk);
- Nagyhegyes révén – illetve Debrecent figyelmen kívül hagyva –
kistérségünk határos a másikkal, mert az egybefüggő terület feltétel;
- hajdú történelmi hagyományok, illetve a Hajdúvárosok Szövetségében
tagság fűz össze bennünket;
- az agrárium fejlesztése mellett a turizmust tűztük ki fő együttműködési
területként, beleértve a népművészeti hagyományokat, amely
kistérségünknek is alapvető fejlődési iránya;
- a 7 település könnyebben boldogul a programmal, mint a jóval több,
kisebb, e forrásokra rászorultabb településekből álló;
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- a kistérségünkbe tartozó három község így juthat a legnagyobb mértékű
támogatáshoz, mivel a másik kistérségben csak városok vannak;
- a hét kistérségből álló helyi közösség mérete, jellege, hagyományai és
speciális turisztikai adottságai, iránya miatt reális eséllyel pályázhat a
legalább 1 milliárd forintos, jellemzően a térség vállalkozásait, civil
szervezeteit helyi pályázatok útján megillető támogatásra.
A civil és a vállalkozói szféra aránya legalább 60%-os kell legyen a helyi
közösségben, ezért Hajdúszoboszlóról az önkormányzat mellett a Hungarospa, a
Kösely Rt., valamint a Szabó László Művészeti Iskola alapítványa került az
alapítók közé. Mivel a helyi közösségek nyilvántartásba vétele szeptember 20-ig
lehetséges, szeptember 12-én Ebesen kezdődött el a „HAVER” helyi közösség
alakuló ülése, amelyen polgármesterünket – más hivatalos elfoglaltsága miatt –
megbízólevelével én képviseltem. A másik kistérségből a meghívottakon túl
számos személy is megjelent, majd a viták után kompromisszumos megegyezés
született Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Hajdúdorog polgármestere között,
mely szerint az alapítói kör kiegészül a három városból egy-egy újabb
szervezettel. Ezt követően velük együtt átjöttünk Hajdúszoboszlóra, a Barátság
Gyógyszállóba, ahová a hajdúszoboszlói kistérség három községének
polgármesterei és többi szervezetei Ebesről már korábban eljöttek. Itt rövid idő
alatt egyhangú döntéssel megalakult a – három új szervezettel kiegészített –
„eredeti” „HAVER” helyi közösség. Elnökévé Polyák Ferencet, a korábbi
LEADER-HAVER akciócsoport vezetőjét, két helyettesévé Galgóczi Mihályt
Ebes polgármesterét, illetve Dr. Juhász István hajdúszováti agrárvállalkozót
választottuk.
Ezt követően kapta meg polgármester úr Fórizs László hajdúböszörményi
önkormányzati képviselő ugyancsak mellékelt levelét, melynek tanúsága szerint
alakult egy „Hajdúsági Helyi Közösség” is, a „HAVER” mellett. Információink
szerint ebbe átlépett Hajdúböszörmény és Hajdúnánás önkormányzata, de a
„HAVER” is megmaradt és regisztrálásra került. A kistérségünkbe tartozó
három község polgármesterével egyeztettem mindhárom önkormányzat a
„HAVER” közösség tagja kíván maradni. A nyilvántartásba vett egymást átfedő
helyi közösségek egyesítése céljából a helyi vidékfejlesztési irodák legalább két
alkalommal egyeztető megbeszélést tartanak, valamelyik elismeréséről végső
soron az irányító hatóság dönt majd.
A kialakult helyzetben az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a Tisztelt
Képviselő-testülettől:
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HATÁROZATI JAVASLAT:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a
„HAVER - Hajdú versenyképesség” Helyi Közösséghez. A Helyi Közösség
előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében alapítója lesz a
megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának, a
hajdúszoboszlói kistérség felzárkóztatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek
megvalósítása érdekében.
A HAVER Helyi Közösségben az önkormányzat képviseletére Dr. Sóvágó
László polgármester jogosult.
Határidő: azonnal, illetve külön jogszabályok szerint
Felelős: polgármester, illetve jegyző
Hajdúszoboszló, 2007. szeptember 18.

/:Dr. Vincze Ferenc:/

