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Az Országgyűlés Házszabályának 94 . §-ában, valamint a 102 . § (1) bekezdésben foglaltak
alapján az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/18068. számú határozati javaslat
mellékletét képező Országos Területfejlesztési Koncepció IV.6. Rurális (vidékies) térségek
területileg integrált fejlesztési prioritásai közé új „ C" pontot beillesztésére az alábbiak
szerinti

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

C) A Duna-Tisza közi Homokhátság telies területén a népesség helyben tartása, a természet
degradációs folyamatainak mezállítása a helyi adottságokhoz illeszkedő mezőgazdasági
termelés biztonsázának vízgazdálkodási, tározási, infrastrukturális intézkedésekkel
történő mezőrzésével, a ritkán lakott agrártérségek, tanvasi gazdaságok fejlesztésével
,a szüksézes agrárszerkezetváltással, valamint	a hátság kedvezőtlen
vízgazdálkodásának helyreállításával

Részcélok, beavatkozási területek:

•

	

A környezeti tényezőkhöz izazodó
népességmegtartó képessézének javítása,

gyűlés Hivatala
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Bizottsági módosító javaslat

agrárszerkezetváltás kapcsán a térség

• A tanyai gazdaságok életké essé ének elősezítése alternatív iövedelemszerző képesség
előmozdításával, a vidékfejlesztés speciális eszközeinek alkalmazásával (falusi, tanyai
turizmus élénkítését szolgáló feilesztések)

• Népessézmegtartó intézkedések a térség infrastruktúráiának fejlesztésével, elsősorban
mezújuló energiaforrások felhasználásával (úthálózat feilesztések, hálózati elektromos
ellátás, alternatív enerzia felhasználás, infokommunikációs központok kialakítása) ;

•

	

A homokhátság különlezes természeti értékeinek mezőrzését, a természet- és környezet
harmonikus gazdálkodását segítő vízgazdálkodási feilesztések megvalósítása

•

	

A természetközeli jelentőségű területek védelme, különös tekintettel az időszakos
víztározás céljára is alkalmas tározóterületek kialakítására

•

	

A területen keletkező vízkészlet elfolyásának mérséklését, mezakadályozását szolgáló
vízvisszatartó létesítmények mezvalósítása, valamint a mezlévők rekonstrukciója



INDOKOLÁS

Az Országgyűlés Területfejlesztési Bizottsága 2005. november 30-i ülésén módosító
javaslatot nyújtott be az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/18068 . számú
határozati javaslat IV/6 . pontjának a Duna -Tisza közi Homokhátság fejlesztésére vonatkozó
c, alponttal történő kiegészítésére .
A határozati javaslat módosítása azonban megköveteli a kapcsolódó melléklet IV . 6 .
pontjának (Rurális (továbbiakban vidékies) térségek területileg integrált fejlesztésének
prioritásai) f, alponttal történő kiegészítését is .

A javasolt kiegészítéssel lehetővé válik azon intézkedések kiemelt kezelése, amelyek a Duna-
Tisza közi Homokhátság teljes területén biztosítják a népesség helyben tartását és a
természet degradációs folyamatainak megállítását a helyi adottságokhoz illeszkedő
mezőgazdasági termelés biztonságának vízgazdálkodási, tározási, infrastrukturális
intézkedésekkel történő megőrzésével, a ritkán lakott agrártérségek, tanyasi gazdaságok
fejlesztésével, a szükséges agrárszerkezetváltással, valamint a hátság kedvezőtlen
vízgazdálkodásának helyreállításával .

Budapest, 2005 . december 6 .
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