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Módosító iavaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról" szóló H/18068 . számú határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A határozati javaslat IV . fejezete, 4. pontja, a) alpontjának a következő módosítását
javasoljuk :

„4 . Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek
a. A Balaton térség (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe) tartós versenyképességének

megteremtése a fenntartható a Balaton térség (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe)
tartós versenyképességének megteremtése és fenntartható térségi rendszer
kialakításával. Alapvető cél, hogy a környezeti, a táji és kulturális értékeinek
megőrzésével és ésszerű használatával, a turisztikai kínálat minőségi bővítésével,
valamint az érintett intézmények, szereplők együttműködésével egy tartósan
versenyképes és fenntartható térségi rendszer jöjjön létre . Ennek érdekében a következő
célok elérése kívánatos :

a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a turisztikai szezon
meghosszabbítása ;
a turisztikai forgalom területi szétterítése a háttérterületek adottságain alapuló
sokszínű turisztikai kínálat kialakításával ;
a tó, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai állapotának, és a víz
minőségének megóvása ;
a Balaton térség aktív tájképvédelme, kulturális örökségek védelme és a
háttérterületek adottságaikra építő fenntartható fejlesztése ;
a közlekedési-, info-kommunikációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a
környezeti és fenntarthatósági szempontoknak megfelelően ;
a nemzetközi jelentőségű balatoni természettudományi, különösen ökológiai-
hidrobiológiai, valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a Balatonnal
kapcsolatos monitoring és információs rendszerek fejlesztése és fenntartása,



a természet-földrajzi adottságokra építő (p1 . szőlő, gyümölcs) és hagyományokkal

energiatakarékos működésének ösztönzése ;
magas tudástartalmú és alacsony nyersanyag-, szállítás igényű vállalkozások
indításának és letelepítésének ösztönzése ."

Indokolás

Mivel a régióban jelentős a szezonális munkanélküliség, a felsőfokú végzettségűek
elvándorlása jellemző és a parttól távolabbi településeken országos átlagnál magasabb a
munkanélküliség, ezért fontos a gazdaság megújítása és elsősorban a lakosság egész éves
foglalkoztatási lehetőségeinek a bővítése . A gazdaságfejlesztést elsősorban a régióban
hagyományokkal rendelkező mezőgazdaságra, iparágakra, a környező felsőoktatási
intézmények tudásbázisára kell alapozni, oly módon, hogy az ne rontsa az üdülési funkció
értékét, illetve ne jelentsen jelentős környezeti terhelést .

Budapest, 2005 . november 28.

Dr . Bóka István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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rendelkező ágazatokban tevékenykedő vállalkozások jövedelemtermelő-
képességének javítása;
régióban működő vállalkozások környezetkímélő technológiájának és
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