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Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 91 .§(2) bekezdése alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszternek

„Milyen jogszabályi előírásokkal fogják biztosítani az Országos Területfejlesztési
Koncepcióban meghatározott legfejletlenebb kistérségek kiemelt támogatását?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter Asszonytól, azért tőle, mert e tárgykörben a
kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Asszony !

A területi különbségek az elmúlt 15 évben nem csökkentek . Igaz ez a régiókra is, de
különösen a kistérségek esetében jellemző a fejlettségbeli kettészakadás .

2002-től pedig sokféle kedvezményben, támogatásban részesültek a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek . Például törvény garantálta, hogy 10-30%-kal nagyobb támogatást kapjanak mint
a többi kistérség, külön forrásokat kaptak pályázataik elkészítéséhez, kevesebb saját erőt
vártak el tőlük . És mindez kevésnek bizonyult, mert a számukra elkülönített támogatások
eltörpültek azokhoz a fejlesztési forrásokhoz képest, amelyek nem voltak tekintettel ezekre a
sajátosságokra. Nagy kérdés, hogy mi lesz ezután. A területi különbségek mérséklését, a
felzárkóztatás szükségességét a 2005-ben országgyűlési határozatba foglalt Országos
Területfejlesztési Koncepció és az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció egyaránt rögzíti .
Hogyan fogják ezt biztosítani?

A Területfejlesztési Koncepció a „leghátrányosabb helyzetű" kistérségek megnevezést
megváltoztatta. Formainak tekinthető-e a „legfejletlenebb" kifejezés vagy érdeminek? Törlik-
e a leghátrányosabb helyzetű kistérségek előnybe részesítését tartalmazó törvényi vagy más
jogszabályi előírásokat? Amennyiben igen, milyen rendelkezések lépnek a helyükbe?

Ezek a kistérségek a jelenleginél is sokkal rosszabb helyzetbe kerülnének, ha sem a
minisztériumokat sem a régiókat nem köteleznék bizonyos szabályok betartására . Rossz
érdekérvényesítő képességük miatt felzárkóztatásuk lehetetlenné válna . A régiókban ennek
jelei máris megjelentek . Például: a saját erő hiányára hivatkozva ezen kistérségek egy főre
jutó támogatása nem haladná meg a többiekét .

Írásbeli kérdés



Azt sem veszik figyelembe, hogy a fejletlen régiók éppen ezekre tekintettel kapnak több
fejlesztési forrást . A már hivatkozott rendelkezések hiányában semmi garancia nincs a
régiónak biztosított források legfejletlenebb kistérségekbe történő eljuttatására! Gyakorlatilag
ez következhetne be az ágazati minisztériumok esetében is .

Tisztelettel várjuk válaszát!

Budapest, 2006 . július 25 .

Farkas Imre
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