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Tisztelt Elnök Asszony!
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Írásbeli kérdés

„Hogy halad az Élhetőbb faluért program megvalósítása?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyújtani Németh Imre Földművelésügyi Miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

A tavaly meghirdetett Élhetőbb faluért programról Karsai József programbiztos azt
nyilatkozta, hogy az öt megyében megindított és legalább félmillió embert érintő program
keretében olyan célok és munkálatok finanszírozását kezdik meg, amelyek elősegítik a
hátrányos helyzetű falvak uniós csatlakozás előtti felzárkózását . Karsai József szerint 2003-tól
már állítólag több milliárd forintos támogatást kívántak biztosítani az elmaradott térségeknek,
ahol különböző közmunkákra is lehetőséget teremtenének (pl . edőtelepités)

Ezért a következőkről kérdezem Miniszter Urat :

1 . Mennyit költöttek a programra 2002-ben?
2. Mekkora keretet biztosítottak a program finanszírozására 2003-ban, és ez hol jelent meg?
3. Mikor és hol lehetett pályázni az összegekre?
4. Hány település részesült ily módon támogatásban, és melyek voltak ezek?
5. A felvázolt célokhoz szükséges pénzügyi alapok milyen összegben és hol jelennek a

következő évi költségvetésben?
6. A 2002. augusztusában megkötött „Élhetőbb Faluért Program" pontosan mit tartalmaz?

Kérem, küldje meg számomra a program szövegét .
7. Milyen jogszabály alapján működik a program?
8. Kik felelősek a program végrehajtásáért, és milyen felhatalmazás alapján teszik ezt?
9. Kik döntenek a pénzek elosztásáról?
10. Kötnek-e az érintettekkel szerződést, és ha igen, ki kötik ezt, és mit tartalmaz a szerződés

szövege?
11 . Hol hozták nyilvánosságra a program feltételeit?
12. Hol lehet elérni Karsai József programbiztos urat, hol található az irodája?



13. A program egy évre előirányzott összegéből milyen nagyságrendű a tényleges támogatás,
és mekkora a működési költségekre szánt összeg?

14. A kezdetben érintett öt megyén kívül hányra terjesztették ki azóta a programot, és hol
futnak ezek jelenleg?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2003 . november 07.
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