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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„A bűrökráciacsőkkentés áldozata lesz a KRAFT projekt is? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kormány a 1011/2014 . (I . 17.) Kormányhatározattal döntött a „Kreatív város — fenntarthat ó
vidék” a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról ,
továbbá a 1222/2014. (IV. 8 .) Kormányhatározattal a „Kreatív város — fenntartható vidék”
(továbbiakban KRAFT) új regionális stratégia megvalósításáról Kőszeg város példáján
címmel . Ezzel a Kormány egyetértéséről és támogatásáról biztosított egy új típusú, a
hagyományostól eltérő város- és térségfejlesztési módszereken alapuló koncepciót, é s
elrendelte Nemzeti Programként való részletes kidolgozását.

A Nemzeti Program megvalósítása érdekében 2014 . januárjától fogva, sorozatos egyedi
kormányhatározatokban tett intézkedések révén Kőszegen a projekt számos eleme már
megvalósult, illetőleg folyamatban van. A 311/2015 . (X. 28.) Korm. rendelettel kihirdetett
alapító okirattal Kőszegen megalakult a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, melynek alapít ó
okiratában a felek vállalják, hogy hatékonyan és elkötelezetten közrem űködnek és
együttműködnek a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt egészének Kőszeg
város és térsége érdekében történő megvalósításában, valamint a tapasztalatok és a kialakult



módszertan alapján az ország más településein történ ő továbbvitelében és az adott térségre
történő adaptálásában.

Lázár János január 21-én jelentette be, hogy a bürokráciacsökkentés jegyében a kormány töb b
mint hetven állami, országos háttérintézmény, költségvetési szerv átszervezését, illetve
megszüntetését tervezi . Az országos médiumok által közölt „kiszivárgott megsz űnő állami
intézmények listáján” szerepel a Fels őbbfokú Tanulmányok intézete is, melyne k
felszámolása, illetve működésének korlátozása veszélybe sodorhatja a Nemzeti Programkén t
megnevezett "Kreatív város – fenntartható vidék" térségfejlesztési koncepciót .

Tisztelt Miniszter Úr !

Miért/Hogyan került a megszűnő intézmények listájára a kőszegi Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézete ?

Ha megszűnik, akkor milyen intézmény veszi át a KRAFT projekt megvalósulását
elősegítő Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete szerepét?

Az intézmény megszűnése esetén veszélybe kerülhet-e a Kőszeg dinamikus
fejlődésének zálogaként megnevezett „Kreatív város – fenntartható vidék” projekt ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016 . február 08 .

Tisztelettel :

Bana Tibor

Jobbik


	page 1
	page 2

