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Írásbeli kérdés

„ Az Új Magyarország program fejlesztési leltárának Veszprém megyét érintő fejlesztési
elképzeléseiről. címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Lamperth Mónika miniszter asszonyhoz . Kérdésemre válaszát írásban kérem .

Veszprém megye 2 . számú választókerület országgyűlési képviselője az alábbi kérdéssel
fordulok Önhöz :

A Magyar Szocialista Párt Űj Magyarország programja a 2007-2013 közötti időszakra ez év
elején fejlesztési leltárt fogalmazott meg, amely megyénként tartalmazza az EU költségvetési
periódusára tervezett magyarországi fejlesztési elképzeléseket . Veszprém megyében tervezett,
és a programban szereplő alábbi fejlesztésekkel kapcsolatosan kérem, szíveskedjen az általam
felvetettekre válaszolni :

1 . Oktatás, iskolák
A program szerint iskolafejlesztésre a megye döntése alapján ROP-on keresztül lesz
felhasználható 10 Mrd Ft, központi pályázati kiírás alapján felhasználható megyei keret 14,5
Mrd .
Kérdezem Miniszter Asszonyt, milyen módon lesz az iskola fejlesztésre rendelkezésre álló
összeg szétosztva és azt milyen iskolafejlesztésekre lehet majd felhasználni?

2. Turisztikai fejlesztések
A turisztikai fejlesztések között nevesítve szerepel Balatonfüred gyógyhely fejlesztése . Kérem
Miniszter Asszonyt, szíveskedjen tájékoztatni, a gyógyhely fejlesztése alatt pontosan milyen
program szerepel és a biztosított forrásokhoz milyen módon juthat hozzá Balatonfüred?

Engedje meg Miniszter Asszony, hogy tájékoztassam arról, Balatonfüred Város
Önkormányzata a reformkori városrész felújítását 379 M Ft,- európai uniós támogatásból
2004. évben megkezdte. A ROP 1 .1 . program kapcsán megvalósult Balatoni Borok Háza,
Képzőművészeti Galéria és kapcsolódó létesítmények valamint a felújított és díszkő-
burkolattal ellátott Blaha és Kisfaludy utca ünnepélyes átadására 2006 júliusában került sor .



Az önkormányzat időközben jóváhagyta a ,Balaton-part ékköve IF' fejlesztési programot,
amely közel 4 Mrd Ft nagyságú, több év alatt megvalósítható nagyprojekt . Ebben szerepel a
reformkori városrészhez kapcsolódó parkok és a híres Tagore sétány felújítása, a Fenyves
park rehabilitációja . Tervezzük egy épület és a városrészre rávezető utak teljes megújítását .
Szeretnénk a reformkori városközpont közepén lévő volt orosz üdülő ingatlan -
önkormányzati tulajdonba vételét követően - idegenforgalmi-turisztikai célú fejlesztését
elkezdeni. A volt Huray piac területére tervezett színház illetve kiállító terem létesítésére
2005. évben már megvalósíthatósági tanulmány készült . Az önkormányzat 2006 . júliusi
ülésén a tervezési munkák megindítására a fedezetet biztosította, így a „Balaton-part ékköve
11." projekt előkészítése megindult .

Balatonfüred városa a 11 . Nemzeti Tervhez kapcsolódóan a ,Balaton-part ékköve II. "
nagyprojekttel szeretne fejlesztési forrásokhoz jutni . A tervezett fejlesztések közvetlenül az
Állami Szívkórház környezetében, gyógyhelyi védett területen valósulnak meg . Balatonfüred
gyógyhely fejlesztése a Balaton-part ékköve 11 . nagyprojekt keretében történik meg .

3 . Balaton-program

A Balaton-parti települések belvízrendezése 20 Mrd forint összeggel szerepel a tervek között .
Balatonfüreden jelenleg folyik a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a
Miniszterelnöki Hivatal közreműködésével elindított belterületi vízrendezési minta projekt
megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása .

Kérem Miniszter Asszonyt, szíveskedjen tájékoztatni, hogy melyik operatív programban lesz
lehetőség a Balaton-parti településeknek biztosítandó belvízrendezéssel kapcsolatos források
felhasználására és várhatóan mikor nyílik erre lehetőség?

A Balatoni kikötők (komp, hajó, vitorlás és csónak) fejlesztésére az érintett három megyére
vonatkozóan 46,5 Mrd R lett előirányozva .

Kérdezem Miniszter Asszonytól, hogy a balatoni vitorláskikötők fejlesztése melyik operatív
program keretében fog megjelenni és milyen pályázati feltételekkel?

Tisztelt Miniszter Asszony!

A felvetett kérdésekre várom mielőbbi, megtisztelő válaszát .

Balatonfüred, 2006. szeptember 1 .

Tisztelettel :

dr. Bóka István
országgyűlési képviselő

Veszprém megye 2. sz. oevk
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