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Írásbeli kérdés

„Szavakkal, vagy tettekkel kíván-e tenni a Balatonért?" címmel a Házszabály 91 .
§-a alapján kérdést kívánok benyújtani Lamperth Mónika miniszter asszonyhoz .
Kérdésemre válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Ön több alkalommal - mint a turizmusért és a területfejlesztésért felelős miniszter -
kijelentette, hogy szívügye a Balaton, kiemelt felelősséget érez érte, és főleg tenni
szeretne a Balaton fejlesztéséért . Remélem nem csak szavakban!

Bízom abban, hogy tudja az ország egyetlen „szerves" régióján akkor kell segíteni,
amikor még lehet, és nem akkor, amikor már túl késő .

Lőcsey Hajnalka és Németh Nándor elemzést tett közzé „A Balaton Régió gazdasági
ereje" címmel . Az összegző megállapítás szerint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
gazdasági fejlődési üteme az országos értékkel nem tud lépést tartani, a legfejlettebb
térségekhez képest kisebb mértékben, de folyamatosan romlik a pozíciója. Ez az
idegenforgalom, mint ágazat helyi válságával áll kapcsolatban . A tanulmány
megállapítja, hogy a települések közti egyenlőtlenségek csökkennek, ám e
csökkenés korántsem az elmaradottabb, parttól távolabbi települések
felzárkózásából adódik, hanem a part menti települések relatív helyzetének
romlásából. Ezen a romló helyzeten lehetne segíteni egy jó területpolitikával és
tényleges, elsősorban anyagi támogatással .

Az elmúlt 4 év kormányzati politikája relatíve rontotta a Balaton helyzetét, mely csak
szavakban volt fontos .

A Balaton Fejlesztés Tanács rendelkezésére álló források a felére csökkentek . Az
NFT I . keretében elnyert, megítélt pályázatok durva hátrányt mutattak a Balaton
Régió települései számára. Az NFT I-ből megítélt pályázatok országos átlaga 59 ezer



Ft/lakos, ez egy balatoni lakosra vetítve mindössze 24 ezer forint. Megdöbbentő! És
ez nem a Balaton körül élők „lustasága", kényelmessége, felkészületlensége okán
következett be . Hibás az intézményrendszer és pályázati rendszer, mely eleve
hátrányos helyzetbe hozta a Balatont .
(A polgári kormány ezt felismerve a Széchenyi Terv keretében 2001/2002-ben külön
balatoni forrásokat biztosított, volt olyan év, amikor közel 6 milliárd forint állt
rendelkezésre egy év alatt a Balatonra, turizmus és területfejlesztés terén . Ráadásul,
mint kvázi régió részt vehettünk a „tükörrégiós" programban is, ugyanúgy kezelték a
Balatont, mint bármely más jogi régiót, mintegy 8 . régiót .)

Az NFT. 1-hez hasonló „elbírálást" még egyszer nem bír ki a Balaton . Kérdezem ezért
Miniszter Asszonyt :

1 . Lesz-e önálló Balatoni regionális operatív program, elkülönített, csak és
kizárólag a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre felhasználható pénzeszközökkel?

2 . Ha nem lesz önálló balatoni program, akkor a 3 Balatont körülvevő jogi régió
programjaiban lesznek-e csak és kizárólag a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre
felhasználható pénzeszközök?

A kérdésekre a „nem" válasza azt jelenti, hogy csak szavakban és nem tettekkel
kíván tenni a Balatonért!

Tisztelettel várom válaszát!

Balatonfüred, 2006 . július 19 .

dr. Bóka István
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