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

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A határozati javaslat IV . fejezete, 2 . pontjának a) és b) alpontja helyébe új a) és b) alpontot
javasolok. Egyúttal az eredeti b) pont c) pontra, az eredeti c) pont d) pontra és az eredeti d)
pont e) pontra változik .

„2. A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati
kapcsolatrendszer fejlesztése
a.) a fejlesztési pólusok gazdasági-társadalmi térszervező erejének erősítése érdekében a
térségi - innovációs, gazdasági, kulturális - funkcióik fejlesztése, képessé téve őket a térségük
dinamizálására az elérhetőségük és az együttműködési kapcsolataik erősítése révén . [Amelyik
régióban nincs egyértelműen kijelölhető, jelentős kutatás-fejlesztési potenciállal és széles
társadalmi-gazdasági térszervező erővel rendelkező nagyváros (Közép-Dunántúl), ott
fejlesztési társközpontok együttműködését és funkciómegosztását kell ösztönözni .]
Valamennyi régióban cél a pólusoktól távol eső térségek dimaizálására képes nagyvárosok
szerepének megerősítése az intenzívebben kooperáló kiegyensúlyozott városhálózat
megteremtése érdekében .

b.) a régiók versenyképességének erősítése érdekében a feilesztési pólusok és a nagyobb
városok hálózatos együttműködésének, valamint a városok közti közlekedési útvonalak
mentén elhelyezkedő feilesztési tengelyek dinamikus fejlesztése. A pólusok az ország
településhálózatába szervesen illeszkedve, a régióban lévő fejlesztési alközpontokkal
alakítsák ki a funkcióik megosztására vonatkozó stratégiáikat és használiák ki az
együttműködésből származó előnyöket_
Nyugat-Dunántúlon Győr elsősorban Nagykanizsa, Sopron, Szombathely és Zalaegerszeg
alközpontokkal alakítsa ki a munkamegosztást. A Közép-Dunántúl városhálózatának saiátos
helyzetéből következően Székesfehérvár és Veszprém fejlesztési társközpontokként,
Dunaú*város és Tatabán a alközpontok bevonásával szervezik meg a pólus szere ből adódó
feladataikat . Észak-Magyarországon Miskolc Egerrel és Salgótarjánnal, Észak-Alföldön
Debrecen Nyíregyházával és Szolnokkal, Dél-Alfóldőn Szeged Békéscsabával,
Hódmezővásárhellyel és Kecskeméttel együttműködve tölti be a pólus funkciókat . A Dé1-
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Dunántúlon Pécs, mint fejlesztési pólus Kaposvárral és Szekszárddal, mint alközpontokkal
működik együtt . A főváros esetében különösen fontos, hogy a fejlesztési tervek az
agglomerációs övezet fejlesztésére vonatkozó elgondolásokkal és a régió stratégiájával együtt
kerüljenek kidolgozásra. Az említett városokon túl a pólusok szükség szerint a régiók más
városaival és a határokon túli nagyvárosokkal is szoros együttműködést alakítsanak ki a
régiók versenyképességének javítása érdekében .

Indoklás

A módosító javaslat célja a fejlesztési pólusok funkcióinak illetve a városok hálózatos
együttműködésének pontosabb meghatározása .

A régiók versenyképességének erősítése szempontjából megkülönböztetett szerepük van a
fejlesztési pólusok és a nagyobb városok hálózatos együttműködésének, valamint a várasok
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 .

Ez azt is eredményezi, hogy a pólusok stratégiái és a hálózatos együttműködés feladatai a
régiók fejlesztési stratégiáiba épülnek . A pólusok terveinek kidolgozásához nyújtott
kormányzati pénzügyi támogatást olyan szerződésekkel kell biztosítani, melyeket a
Regionális Fejlesztési Tanácsok is elfogadnak.

A nevesített városokon túl a pólusok szükség szerint a régió más városaival és a határokon túli
nagyvárosokkal is szoros együttműködést alakítanak ki, azért hogy a régió versenyképessége
javuljon .

Budapest, 2005 . december 6.
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