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Kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Hogyan kívánja a Magyar Köztársaság Kormánya biztosítani azoknak a területeknek a
pályázati támogatását, melyek céljaikban illeszkednek az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben foglaltakhoz, de a Regionális Operatív Programok várható nagyságrendjét
meghaladják, viszont a Kohéziós Alapból támogatandó nagyprojekt méretet még nem
érik el?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Gyurcsány
Ferenc Miniszterelnök úrhoz .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv megjelent változatát, valamint a jelenleg hozzáférhető, a
társadalmi egyeztetés megkezdése előtt keltezett Operatív Programokat első körben
áttekintettük . Ahhoz, hogy a tervhez kapcsolódó észrevételeink pontosíthatók és
véglegesíthetők legyenek - a megadott formát figyelembe véve - tisztelettel szeretnénk kérni
Ont, mint a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület elnökét, hogy néhány területen kiegészítő
információt biztosítani szíveskedjen számunkra .

A Közlekedésfejlesztési Operatív Program korábbi 2006 . június 9-i változatában -
Közlekedés Operatív Program (KözOP) - szereplő célkitűzésekhez Tatabánya közlekedés
fejlesztési elképzeléseinek több projektje is illeszthető volt „A városi és agglomerációs
közösségi közlekedés fejlesztése" programpont alapján . A megjelölt finanszírozási mód
(Kohéziós Alap), illetve az ahhoz kapcsolódó finanszírozási eljárás szerint azonban már nincs
reális támogatási esélye . Továbbá az Új Magyarország Fejlesztési Tervben már nem
beazonosíthatók ezek a fejlesztési szegmensek, vagy teljes mértékben a Regionális Operatív
Programokhoz utalják, ahol azonban a projekt mérete, illetve a rendelkezésre á11ó források
nagysága miatt várhatóan nem lesz támogatható . Ezek alapján észrevételeink és kérdéseink a
következők :



Milyen módon kívánják megteremteni annak a lehetőségét, hogy a városok fejlődése
szempontjából jelentős 4-8 milliárd forintos közlekedési infrastrukturális beruházások
pályázati formában is támogathatók legyenek? (pl . új, külön-szintű vasúti kereszteződés két
városrész kapcsolatának megteremtése érdekében, elkerülő út kiépítése) Ha a pályázati forma
a fent említett esetben nem megoldható, akkor hogyan próbálják megteremteni annak a
lehetőségét, hogy a tavaszi fejlesztési elképzelések után a központilag meghatározott
fejlesztési projektek leszűkítése és kiegészítése átlátható módon történjen? Van-e mód arra,
hogy a korábban említett fejlesztési területek közvetlenül a Közlekedésfejlesztési Operatív
Programból pályázati formában elérhetők legyenek?

Az „Új Magyarország Fejlesztési Terv" második olvasatában több operatív program már új
megnevezéssel kerül említésre, ebből arra következtetek, hogy a korábban közzétett operatív
programok tervezetei tartalmukban is megváltoztak . Az új tartalmakhoz kapcsolódóan
szeretném feltenni a következő három kérdést . Ezen új operatív programok társadalmi vitáját
mikorra és milyen formában tervezik? A középfokú oktatás gimnáziumi szegmensének
infrastrukturális fejlesztésére (épületkorszerűsítés, felújítás) mely operatív program, mely
fejlesztési területén kívánnak támogatási forrást biztosítani? A Környezetvédelem és
Infrastruktúra Operatív Program keretében megkezdődött tatabányai azbesztmentesítés
folytatására a jelenlegi dokumentumokban nem találtunk megnyugtató lehetőséget, tervezik-e
a több várost is érintő területet, a javaslatokon túlmenően, konkrétan is szerepeltetni
valamelyik dokumentumban?

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben „Az operatív programok indikatív pénzügyi
felosztási terve" címsor alatt az is szerepel, hogy a Strukturális Alapokon belül a Közép-
Magyarországi Régió 1 .861 millió euró támogatásra számíthat. Melyik pénzügyi
megállapodás, mely pontja alapján nem lehet eltérni a Közép-Magyarországi Régiónak szánt
1 .861 millió euró támogatási összegtől? Ugyanis az új Magyarország Fejlesztési Terv alapján
a központi elosztású pénzösszegek jelentősek lesznek (pl . közlekedésfejlesztés), így a Régiós
Operatív Programok forrásai felértékelődnek, ami alapján túlzottnak érzem a Közép-
Magyarországi Régió számára biztosított forrást a többi régióhoz viszonyítva, így szeretném
jövőbeni észrevételeimben kezdeményezni, hogy az 1 . célterületű régiók nagyobb támogatást
kapjanak a Regionális Operatív Programokon keresztül .

Kérdéseim megfogalmazásánál törekedtem egyfelől arra, hogy a Tatabányát elsődlegesen
érintő felvetéseket úgy fogalmazzam meg, hogy az azokra adott válaszok a terv adott
területének átláthatóságát elősegítsék, illetve a kapott válaszokban a hasonló problémákkal
küzdő települések is válaszra találhassanak . Másfelől célom az, hogy az Öntől kapott válaszok
alapján úgy alkothassak véleményt, hogy azok nyomán reményeim szerint több település
számára is hasznos szövegmódosításokra kerülhessen sor az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kiemelve a legfontosabbakat, tisztelettel kérdezem, hogy lát-e esélyt arra, hogy azok a
fejlesztési területek, amelyek a finanszírozást a jelenlegi dokumentum-tervezetekben a



Kohéziós Alapokból kapják, az átdolgozott operatív programok alapján, pályázati
formában, a strukturális alapokból is támogathatók legyenek?
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan szeretnék választ kapni arra is,
hogy az azbesztmentesítés és a középfokú oktatás gimnáziumi szegmensének
infrastrukturális fejlesztése, konkrét célkitűzése lesz-e valamely operatív programnak?

Várom megtisztelő válaszát .

Tatabánya, 2006. augusztus 10 .

Tisztelettel :

Bencsik János
Országgyűlési képviselő
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