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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint, a hozzám intézett, „Teljesíthetetlen feltételek elé állítják a kístelepüléseket?” című,
K/8868. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) elsődleges célja
a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakossá g
helyben boldogulásának biztosítása . Minden prioritása, intézkedése közvetlenül vagy
közvetetten hozzájárul ehhez a célhoz. Az operatív program elsősorban az
önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok
gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja .

Integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítését csak bizonyos, els ősorban a TOP
komplex fejlesztéseket támogató felhívásai várnak el a támogatást igényl őktől, ezek közé
tartozik a Barnamez ős területek rehabilitációja, a Zöld város kialakítása, valamint a
Leromlott városi területek rehabilitációja cím ű felhívások. Ezen felhívások mindegyikére
jellemző, hogy a fejlesztés ITS szerinti alátámasztottsága (ezáltal annak benyújtása a
támogatási kérelemhez, illetve elérhetővé tétele a település honlapján) alapvető elvárás,
ugyanakkor az idézett felhívások mindegyike kizárólag városi jogállású települése k
számára elérhető, azaz nem városi jogállású települések ezekre a felhívásokra eleve ne m
nyújthatnak be támogatási kérelmet. Így a kérdésében hivatkozott kistelepülések
számára ez a kikötés nem okoz hátrányt .

Fontos kiegészítés, hogy azon nem járásszékhely települések számára, amelyek ne m
rendelkeznek a kérelem benyújtásakor ITS-sel, vállalniuk kell, hogy a támogatásra
kerülő projekt keretében, annak első lépéseként elkészítik a dokumentumot, amelyne k
költsége a projekt keretében a projekt előkészítés költségei között elszámolható .
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A TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezés ű felhívása -
amely egyaránt elérhető városi és nem városi jogállású települések számára - szintén

elvárja a beruházás stratégiai alátámasztottságát, azonban e felhívás kapcsán csak akko r
szükséges a stratégia benyújtása, amennyiben az a település esetében rendelkezésre áll ,
ugyanakkor a felhívás 3 .2. fejezetének 10) pontja egyértelm űen rendelkezik arról, hogy a
felhívás vonatkozásában nem elvárás, hogy a település rendelkezzen ITS-sel .

A fentiek értelmében tehát azon felhívások esetében, ahol elvárás az integrált
településfejlesztési stratégia készítése, falvak nem jogosultak kérelmet benyújtani ,
kisvárosok esetében pedig elkészíthet ő a dokumentum a projekt keretében is. Azon

felhívások kapcsán pedig, ahol jogosult támogatást igénylő lehet valamennyi település, a

dokumentum készítése és benyújtása nem elvárás az intézményrendszer részér ől .

Ezen túlmutatóan tájékoztatom, hogy a Miniszterelnökség Építészeti es Építésügy i
Helyettes Államtitkársága a 1567/2015 (DC .4.) Kormányhatározat alapján kidolgozta az t

az új településfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumot - így a településfejlesztés i

koncepciót és településfejlesztési stratégiát - is érintő bürokráciacsökkentő jogszabály
módosítást, amely elfogadás esetén lehetővé teszi, hogy a kis települések a jelenlegi

költségek töredékéért elkészíthessék a település tervezett, átgondolt fejl ődését lehetővé
tevő dokumentumokat. Az ehhez szükséges jogszabály módosítások várhatóan 2016 els ő
felében megtörténnek .

A Kormánynak nem célja, hogy a kistelepüléseket kizárja a fejlesztési forrásokból, éppe n
az a szándéka, hogy bevonja a gazdaságfejlesztésbe a leszakadó térségeket is . Őszintén

remélem, hogy fenti válaszaim eloszlatták Képviselőtársam minden kételyét.
Amennyiben további kérdése van, forduljon hozzám bizalommal .

Tisztelettel:
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2.

melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Kész Zoltán (független) országgyűlési képviselő Teljesíthetetlen feltételek elé állítják a

kistelepüléseket?"címíí, K/8868 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott

válaszomat.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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