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Kapcsolódó módosító iavaslat

A Házszabály 102. §-ának (1) bekezdése alapján ,Erd város megyei jogú várossá
nyilvánításáról" szóló H/17245 . számú határozati javaslathoz, kapcsolódva a H/1724513 . számú
módosító javaslathoz a következő

Kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A határozati javaslat a következő új 2. ponttal egészül ki, a további pont számozása
értelemszerűen módosul :

Az Országgyűlés

	/2005. (	) OGY

határozata

Érd város megyei jogú várossá nyilvánításáról

1 . Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény 61 . §-ának (1)
bekezdése alapján Érd Város Önkormányzata képviselő-testületének kérelmére Érd várost megyei
jogú várossá nyilvánítja .

2. Az 1 . pontban foglaltakon túl az Országgyűlés Baja, Balassagyarmat, Cegléd, Esztergom,
Gödöllő, Gyula, Jászberény, Pápa, Sátoraljaújhely, Szentes és Vác városokat történelmi
múltjukra, országos jelentőségükre, regionális, kulturális, gazdasági és iskolai központ szerepükre
tekintettel szintén megyei jogú várossá nyilvánítja.

[2.]3 . Ez a határozat a közzétételét követő önkormányzati általános választás napján lép hatályba .

Indokolás

Az elmúlt évszázad politikai viharai miatt számos nagy történelmi múlttal rendelkező,
országos jelentőségű városunk vesztette el kiemelkedő országos vagy megyei szerepét . A
tanácsrendszer bevezetésével egyidejűleg több virágzó nagyvárosunk veszítette el megyeszékhely
státuszát. Az 1950-es évek erőltetett iparosítása során csak egyes, ipari vagy egyéb termelésre
alkalmas városokat fejlesztettek, és számos esetben háttérbe szorultak a gazdag történelmi múltú



és kultúrájú városok . Ezekben a városokban különböző ipari létesítmények, gyárak épültek,
miközben hagyományos szellemi-, kulturális központ- jellegük háttérbe szorult, vagy teljesen
eltűnt. A demokratizálódás folyamán ez a helyzet megváltozott : ezek a városok ismét felöltötték
sajátos arculatukat, iskolavárosokká, regionális kulturális központokká, vonzó idegenforgalmi,
turisztikai helyekké, az építészetnek, a képzőművészetnek és a zeneművészetnek Európai-hírű
közvetítőivé váltak . Ezen városokat történelmi múltjuk, híres műemlékeik, muzeális kincseik,
kultúrtörténeti hagyományaik, jelentős kulturális rendezvényeik és kiállításaik Magyarország
nemzeti zarándokhelyévé teszik . Néhányukat egyre gyakrabban keresik fel történelmi
eseményekhez, korszakokhoz, a magyar történelem és kultúra kiemelkedő személyiségeihez
kötődő tudományos, gazdasági és egyházi konferenciák, emlékülések szervezői .

Az újfajta regionalizmusban már nem csak a jelenlegi nagyvárosok és megyeszékhelyek
szolgálhatnak regionális, gazdasági és innovációs központokként, hanem felértékelődik a térségi,
kistérségi központokként működő városok szerepe az új tudomány és technika térhódítása a
vonzáskörzetek kialakítása területén . Ezeknek a városoknak jó esélyük van arra, hogy olyan
regionális központokká váljanak, amelyek képesek lesznek a nemzetközi innováció adaptálására a
helyi termelésben és szolgáltatásban, új ipari és technológiai övezetek létrehozásában. A
kisebbeknek pedig jelentős szerep jut a régiókon belüli kistérségekben, hiszen az ipari
depressziós körzetekben - az Európai Unió vidékfejlesztési programjával összhangban - a
gazdaságújjáéledését várhatjuk fejlettebb infrastruktúrájuk, képzettebb lakosságuk alapján . Így,
dinamikus központokként megtörik a perifériák válságzónáját, és a fejlődést szélesebb körben egy
régió egészében is indukálhatják .

Ehhez a szellemi- kulturális- regionális- kistérségi központ- jelleghez azonban nem társul
minden esetben méltó rang vagy cím . Ezek a régi megyeszékhely és régi megyei jogú vagy szabad
királyi városok, ma a helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény szerint nem
kaphatnak megyei jogú státuszt . Az általunk kezdeményezett módosítás meg kívánja adni a
felsorolt városoknak azt a lehetőséget, hogy az elnevezésben és a státuszban tükröződő presztízs
előnyeit élvezhessék mind gazdasági, mind idegenforgalmi szempontból . A módosító javaslat
elfogadása esetén Érd városa mellett lehetőség nyílna más, a módosító javaslatban általunk
felsorolt települések megyei jogú várossá nyilvánítására .

Közjogi értelemben a megyei jogú várossá nyilvánítás elsősorban kötelezettségeket és
nem jogosultságokat jelent az illető városok számára, azonban gazdasági és kulturális
fejlődésüknek, idegenforgalmi jelentőségüknek lökést adhat a cím viselésének lehetősége,
másrészt mindezzel nyomatékosan kifejezést nyerhetne sokrétű gazdasági- és kulturális
szerepvállalásuk is .

Budapest, 2005 . október 10 .

Balla Mihály
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