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A Házszabály 107 . §-ának (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló T/8766. számú törvényjavaslathoz a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat mellékletének az alábbi módosítását javasoljuk :

„Melléklet a 2004 . évi. . .törvényhez

A kistérségek, a kistérségekbe tartoló települések és a kistérségek székhelye

Zala
Nagykanizsai

Zárószavazás előtti módosító iavaslat

Megye Kistérség név Település Kistérség székhely

Alsórajk
[Balatonmagyaród]
Belezna
B ocska
Börzönce
[Csapi]
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
[Galambok]
[Garabonc]
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
[Kisrécse]
Liszó
Magyarszentmiklós

Nagykanizsa



Magyarszerdahely
[Miháld]
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
[Nagyrada]
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
[Pat]
Pölöskefő
Pötréte
[Sand]
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
[Zalakaros]
[Zalakomár]
[Zalamerenye]
[Zalasárszeg]
[Zalaszabar]
Zalaszentbalázs
[Zalaszentjakab]
[Zalaújlak]

Zalakarosi

	

Balatonmaayaród

	

Zalakaros
Csapi
Galambok
Garabonc
Kisrécse
Miháld
Nagyrada
Pat
Sand
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentjakab
Zalaú' lak

Indokolás

Zala megye aprófalvas településszerkezete, a jelentős számú zsáktelepülés közlekedési
nehézségei, a települések intézményei- és szolgáltatás hiányosságai indokolják a kistérségek
lehatárolásának felülvizsgálatát és megváltoztatását, azzal a céllal, hogy megteremthetők
legyenek a területfejlesztés, ellátásszervezés korszerű alapelemei .
A jelenlegi Nagykanizsa központú kistérség 48 településből áll, a Zalakaros környéki
települések földrajzilag is külön egységet képeznek . Zalakaros, az Európa hírű fürdőváros
idegenforgalmi, oktatási, kulturális, közigazgatási vonatkozásban jelenleg is körzeti funkciót
tölt be .
Zalakaros kistérség esetében a centrum-periféria követelmény optimálisan adott, ez mellett az
új kistérségi központ

tehermentesítené a nagy vonzáskörzetű jelenlegi kistérségi központot,
elérhetősége racionálisabb, gyorsabb időmegtakarítással jár,
az erősödő szerepkör növelné a munkahely-teremtési kedvet, ezzel segítené a
foglalkoztatási gondok enyhítését,



- a szolgáltatások elérése, igénybevétele költségcsökkentést eredményezne,
- a területfejlesztési döntések közelebb kerülnének az érintettekhez .

Budapest, 2004 . október 29 .

Nagy Kálmán
f

Garamvölgyi György
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