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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának
2011. május 16-án, hétfőn, 11 órakor

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a
kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló
67/2007.(VI.28.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat
(H/3133. szám)
(Ékes József, Lasztovicza Jenő és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke

Dankó Béla (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)
Ivády Gábor (független)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP)
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)
Dankó Béla (Fidesz) megérkezéséig (Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)
Michl József (KDNP) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Ékes József képviselő (Fidesz)

Megjelentek

Salamin Géza főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Tóth Gábor Lajos referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Tóthné Kiss Katalin osztályvezető főtanácsos (Állami Számvevőszék)
Dr. Bordás Ádám számvevő (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11  óra 5  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság jelen lévő tagjait, a kormány
képviselőit és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy 10 fő személyesen, 5 pedig
helyettesítéssel képviselteti magát, a bizottság tehát határozatképes.

A napirend kiegészítésére egyetlen képviselő sem nyújtott be írásbeli javaslatot.
Kinek van kérdése, észrevétele a napirendi javaslattal kapcsolatban? (Nincs

jelentkező.) Senkinek.
Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság

egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett
térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007.(VI.28.) OGY határozat
módosításáról szóló határozati javaslat (H/3133. szám)
(Ékes József, Lasztovicza Jenő és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

Az egyetlen napirendi pontunk egy képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vétele,
a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek
besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007-es országgyűlési határozati módosításáról,
Ékes József, Lasztovicza Jenő és dr. Kovács Zoltán fideszes képviselők önálló indítványa. A
bizottságnak először a tárgysorozatba-vételről kell döntést hoznia.

Elsőként az előterjesztők képviseletében megjelent Ékes József képviselő úrnak adom
meg a szót.

Ékes József (Fidesz), a napirendi pont előterjesztőjének szóbeli kiegészítése

ÉKES JÓZSEF (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Köszönöm, elnök úr. Igen
tisztelt Bizottság! Azt hiszem, mindannyiuk előtt ismert a vörösiszap által Kolontáron,
Devecseren, Somlóvásárhelyen, illetve abban a térségben okozott kár, valamint ennek a
kárnak a világ sajtójában megjelent hírösszefoglalásai.

2011 januárjában alakult meg a devecseri kistérség – leválva az ajkai kistérségről – 27
településsel, Devecser központtal. Ez a 27 település már a vörösiszap-katasztrófa
bekövetkezte előtt is igen rossz állapotban volt, hiszen ezek a települések az elmúlt nyolc
évben települési forrásokat nem, vagy csak minimális mértékben kaptak. A települések döntő

többsége kistelepülés, amelyek közül Devecser a maga közel 5 ezer lakosával a legnagyobb.
Az egyes településeken 30-40-70 százalékos a munkanélküliség. A települések bevétele
minimális, hiszen vállalkozások alig működnek ebben a térségben. A lakosság száma
folyamatosan csökken.

A vörösiszap-katasztrófa nemcsak az említett három települést érintette, hanem a
Torna és a Marcal mentén összesen tízet, ezért arra kérjük a kormányt, hogy ez a térség
kaphassa meg a „hátrányos helyzetű” besorolást, mert csak ebben az esetben van esélye a
kilábalásra. Meg kell keresni a kistérség hátrányos helyzete, valamint a vörösiszap-katasztrófa
következtében előállt áldatlan állapotból a kitörési pontokat, például úgy kaphassanak
támogatást uniós, illetve állami, kormányzati forrásokból, hogy ne kelljen hozzá a szükséges
önerőt felmutatni. Az elmúlt időszakban az iskola-összevonások miatt is romlott a települések
helyzete. A térségben ma mindössze négy településen működik iskola. Az iskola
kihasználtsága Somlóvásárhelyen 117 százalékos, és az oda járó gyerekek döntő többsége,
közel 60 százaléka a cigány kisebbséghez tartozik. A régiónak mindenképpen szüksége lenne
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a kormány, illetve a parlament döntése értelmében arra, hogy megkaphassa az esélyt a jelen
helyzetéből való kitörésre.

Elkészült Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely stratégiai terve, amely tervben
szerepel a 27 település kitörési lehetőségének az esélye. Ha a Magyar Országgyűlés meghozza
ezt a döntést, akkor valóban van esély arra, hogy a települések öt-nyolc év alatt utol tudják
érni magukat és jobb helyzetbe tudjanak kerülni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm,
hogy mindezt elmondhattam a bizottság előtt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár urat, hogy
ismertesse a Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontját.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A kormány és a
Nemzetgazdasági Minisztérium egyetért azokkal az elvekkel, amelyek ebben az országgyűlési
határozati javaslattervezetben megfogalmazódnak. Úgy gondoljuk, e kistérség számára meg
kell nyitni azt az utat és jogi lehetőséget, hogy komplex programként lehessen kezelni
mindazokat a problémákat, amelyek ebben a katasztrófa sújtotta térségben felmerültek. Mi a
magunk részéről minden szükséges lépést megtettünk ahhoz, hogy ez az országgyűlési
határozat minél hamarabb életbe léphessen, s ehhez kapcsolódóan a kormányrendelet
módosítása is megtörténhessen. Számításaink szerint ha a bizottságban ma pozitív döntés
születik, akkor a kormányrendelet módosítása már a héten a közigazgatási értekezlet elé kerül,
majd a parlament menetrendjétől függően viszonylag gyorsan valósággá válhat mindez.
Időközben módosítottuk a 311/2007-es kormányrendeletet, a mi részünkről tehát minden
szükséges technikai lépés megtörtént. Zárásként azt kérem, tegyük meg ezt a jogi lépést, hogy
ebben a sokat szenvedett kistérségben valóban egy komplett megújulásra legyen lehetőség.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjai közül kinek van
kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, szavazni fogunk.

Szavazás

Ki ért egyet a határozati javaslat tárgysorozatba-vételével? (Szavazás.) Megállapítom,
hogy a bizottság 24 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a tárgysorozatba-vételt.

Ki ért egyet a határozati javaslat általános vitára való alkalmasságával? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak
tartja a határozati javaslatot.

Azt javaslom, hogy a plenáris ülésen Szedlák képviselő úr képviselője a bizottsági
álláspontot. Egyetért ezzel a bizottság? (Egyhangú.) Köszönöm szépen.

Nagyon szépen köszönöm képviselőtársaim megjelenését, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13  perc)

Habis László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


