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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  30
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    1 Célelőirányzatok
      79 Modern Falu Program 50     000,0 /+50 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A falvak fejlesztése és megerősítése nem várhatnak további éveket a rendszerváltás óta látható
„falurombolás” 3 évtizede után. A negatív demográfiai folyamatok megállítása és megfordítása
érdekében  integrált  és  komplex  fejlesztések  megvalósítása  szükséges,  amely  épít  a  helyi
erőforrásokra,  legfőként  a  falvak,  a  kistelepülések,  valamit  kisvárosok  lakosságának
motiváltságára.  A hatékony  változások  érdekében  szükséges  a  helyi  kihívások  azonosítása,
egyedi  kezelése  és  a  fejlesztések  térségi  koordinációja.  A települések  és  térségek  egyedi
fejlesztési  útjait  haladéktalanul  meg  kell  tervezni,  majd  pedig  meg  kell  valósítani.
Minddenképpen  fontos  része  a  programnak  a  4-5  számjegyű  utak  felújítása,  ami  a  falvak
fejlődésének, sőt életben maradásának egyik kulcsa. (Illetve mai leromlott állapotban akadálya.)
Mintegy 1000 milliárd forint hiányzik csak ahhoz, hogy ezen utak 2/3-a megfelelő állapotba
kerüljön. Az alsóbbrendű utak gyalázatos állapota éppen az eleve hátrányos helyzetűeket sújtja,
az ő autóikat teszi tönkre,  az ő helyben való megélhetésüket,  munkába járásukat nehezíti.  A
kisebb útszakaszok építése pedig a helyi kisebb vállalkozásoknak is jót tenne, hiszen az óriás
autópálya-beruházásokkal szemben itt ők is labdába tudnának rúgni. Tömegesen.
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