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Tisztelt Elnök Asszony!

„Kedvezményezett marad-e területfejlesztési szempontok alapján a pannonhalmi
kistérség?" címmel, a Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok feltenni dr . Juhász Endre
miniszter úrnak, melyre ülésen kívül, írásban várom miniszter úr válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr!

Nyilvánosságra kerültek a területfejlesztési támogatásokról és decentralizáció elveiről, illetve
a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló kormányzati
elképzelések. A dokumentumok szerint Győr-Moson-Sopron megyében várhatóan 57
település lesz területfejlesztési szempontból kedvezményezett . A kormányzati elképzelések
szerint a Tét-pannonhalmi KSH körzet kettéválasztása után a pannonhalmi térség a jövőben
már nem lenne a kedvezményezettek között .

Ez a kormányzati elképzelés azt jelentené, hogy 15 település kerülne ki abból a körből,
amelyek a megyei területfejlesztési, illetve a regionális forrásokat, így többek között a területi
különbségek kiegyenlítését szolgáló forrásokat igénybe tudják venni .

A megyei területfejlesztési szakembereknek is az a véleménye, hogy a pannonhalmi térségben
a meglévő infrastruktúra fejlesztésének fokozottabb támogatására továbbra is szükség lenne .
Ennek alátámasztására, a következőkre hívnám fel figyelmét .

2003-ban a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a pannonhalmi térségben a
területi különbségek kiegyenlítésének céljából 9 település pályázatát támogatta . Ezek
mindegyike fontos és szükséges fejlesztéseket valósított meg. A területfejlesztési pénzek
szűkössége miatt azonban a települések tavaly benyújtott terveiket több ütemre bontva
kívánták megvalósítani . A megyei területfejlesztési tanács korábbi támogatásaiból így a
települések csak a szükséges fejlesztéseiknek csak egy részét tudták megvalósítani . A megyei
területfejlesztési tanács elnökeként - a megyei szakemberek véleményéhez és a Magyar
Tudományos Akadémia Regionális Kutató Központja kistérségi vizsgálatának
megállapításaihoz hasonlóan - tehát indokoltnak látom, hogy a pannonhalmi kistérség
továbbra is a kedvezményezett térségek között legyen .
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Tisztelt Miniszter úr!

Milyen lehetőséget lát arra, hogy a pannonhalmi kistérség területfejlesztési szempontból
továbbra is a kedvezményezett térségek között maradjon? Milyen módon tudják megoldani az
érintett forráshiányos önkormányzatok a települések közötti közlekedési kapcsolatok
fejlesztését, a belterületi utak elmaradhatatlan javítását, a belterületi vízrendezési munkák
elvégzését, ha kevesebb pályázati lehetőségük marad? Milyen fejlesztési elképzelései lehetnek
- a világörökség részét jelentő Pannonhalmi Főapátság közvetlen környezetében - azoknak a
forráshiányos önkormányzatoknak, amelyek számára a korábbi években ezek a pályázati
források meghatározó fejlesztési lehetőséget jelentettek?

Budapest, 2004 . február 10 .
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