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Kérdés

„Régiós átszervezés pártpolitikai alapon?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez .
Kérdésemre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Somogy megyei államigazgatási szervek regionális átszervezésével kapcsolatban nap mint
nap ellentmondásos információk látnak napvilágot . Aggasztónak tartjuk az egyközpontú
régió-modell kialakítását, azt, hogy azok a megyei hivatalok, amelyekről még nem született
döntés, a regionális átszervezés kapcsán Pécsre kerüljenek .

Ön előtt is ismeretes, hogy 2005 . januárjától a KSH régiós központja Pécs lett . Információink
szerint a Magyar Államkincstár, a Somogy megyei Munkaügyi Központ, a Somogy megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság és a Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség régiós
központja sem Kaposvár lesz . Somogy megye és Kaposvár megyei jogú város számára
rendkívül hátrányos változtatásokról van szó .

Semmi nem indokolja a tervezett átszervezést, hiszen kiváló szakmai felkészültséggel
rendelkező munkatársak dolgoznak ezekben az intézményekben . A tervezett létszámleépítés
érinti az államigazgatási szakembereket, akik távozásával olyan értelmiségi réteg hagyja el
térségünket, akik fontos szakmai véleménnyel bírnak a megye és a város fejlesztésével
kapcsolatban .

A 2006. november 28-ára összehívott egyeztetésen sajnálatos módon egyetlen kormánypárti
képviselő sem jelent meg, pedig a megye és Kaposvár érdekeinek képviselete nem
pártpolitikai kérdés. Kaposvár polgármestere felajánlotta, hogy a város lehetőséget biztosít
ingatlan felajánlásával arra tekintettel, amennyiben ezek az államigazgatási szervezetek
központjai Kaposváron lesznek.

Valamennyien tudjuk, hogy a régióközpontban fejlesztés, létszámbővítés, szakmai
megerősítés várható, míg az ilyen feladattal nem bíró térségek lemaradásra, valamint az
értelmiség elvándorlására számíthatnak . Álláspontom szerint Kaposvár egy pártpolitikai
osztozkodásnak nem lehet a vesztese .



Tisztelt Miniszter Asszony!

1 . Mely hivatalokat, államigazgatási szerveket fogják érinteni a tervezett regionális
átszervezések?

2. Várhatóan hány embert fog érinteni az átszervezés, körülbelül hány munkahely
szűnhet meg és ennek kapcsán hány munkavállaló veszítheti el állását?

3. Ön mit gondol erről a helyzetről mint miniszter és mint Kaposvár egyéni
országgyűlési képviselője? Mit kíván tenni személyesen annak érdekében, hogy az Ön
által képviselt kaposvári emberek érdekei érvényesüljenek a regionális átszervezések
kapcsán?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2006 . december 13.

Dr . Mátrai árta
Fidesz - Magyar Polg "ri Szövetség
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