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Bizottsági módosító javaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „Az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról" szóló H/18068 . számú határozati javaslatának mellékletét képező Országos
Területfejlesztési Koncepcióhoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

Az Országos Területfejlesztési Koncepció „IV. 3 . Külső és belső perifériák, elmaradott
térségek felzárkóztatása" című fejezetben lévő „Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek"
című térképvázlat alá a következő új szövegrész beillesztését javaslom .

„A régiók versenyképességének erősítése szempontjából megkülönböztetett szerepük van a
fejlesztési pólusok és a nagyobb városok hálózatos együttműködésének, valamint a városok
közti közlekedési útvonalak mentén elhelyezkedő fejlesztési tengelyeknek . A fejlesztési
pólusok ezáltal nemcsak a régiók versenyképessége dinamikus erősítésének, hanem egyúttal a
hazai városhálózat kiegyensúlyozott fejlődésének is fontos tényezői . A pólusok az ország
településhálózatába szervesen illeszkedve, a régióban lévő fejlesztési alközpontokkal
alakítsák ki a funkcióik megosztására vonatkozó stratégiáikat és használják ki az
együttműködésből származó előnyöket .
A pólusok stratégiáit és a hálózatos együttműködés feladatait a régiók fejlesztési stratégiáiba
be kell építeni . A pólusok terveinek kidolgozásához nyújtott kormányzati pénzügyi
támogatást olyan szerződésekkel kell biztosítani, melyeket a Regionális Fejlesztési Tanácsok
is elfogadnak .
A fejlesztési pólusokat és a velük szoros együttműködő alközpontokat régiónként a
térképvázlat mutatja . Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusaként kijelölt Győr elsősorban
Nagykanizsa, Sopron, Szombathely és Zalaegerszeg alközpontokkal alakítja ki a
munkamegosztást. A Közép-Dunántúl városhálózatának sajátos helyzetéből következően
Székesfehérvár és Vesz rém fejlesztési társköz ontokként Dunaú*város es Tatabán a
alközpontok bevonásával szervezik meg a ólus szerepből adódó feladataikat . Eszak-
Magyarországon Miskolc Egerrel és Salgótarjánnal, Észak-Alföldön Debrecen
Nyíregyházával és Szolnokkal, Dél-Alföldön Szeged Békéscsabával, Hódmezővásárhellyel és
Kecskeméttel együttműködve tölti be a pólus funkciókat . A Dél-Dunántúlon Pécs, mint pólus
Kaposvárral és Szekszárddal,mintalközpontokkal működik együtt . A főváros esetében
különösen fontos, hogy a fejlesztési tervek az agglomerációs övezet fejlesztésére vonatkozó
elgondolásokkal és a régió stratégiájával együtt kerüljenek kidolgozásra .



A térképvázlaton nevesített városokon túl a pólusok szükség szerint a régió más városaival és
a határokon túli nagyvárosokkal is szoros együttműködést alakítsanak ki a régió
versenyképességének javítása érdekében ."

Indoklás

A módosító javaslat célja, hogy biztosítsuk a koherenciát „Az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról szóló" H/18068 . számú javaslathoz tett, a határozati javaslat IV. fejezet 2 .
pontjának a) és b) alpontja helyébe illesztendő új szöveggel, amely a fejlesztési pólusok és a
többi város hálózatos együttműködésére vonatkozik .

A „Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek" című térképvázlat bemutatja ugyan a
fejlesztési pólusok és fejlesztési alközpontok, valamint társközpontok területi elhelyezkedését,
ugyanakkor a szöveg nem elégségesen részletezi a pólusok és az egyéb városok
együttműködésének szükségességét, valamint a fejlesztési tengelyek fontosságát .

Az új szövegrész ezt a hiányosságot küszöböli ki .

Budapest, 2005 . december 6.
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