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Kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Milyen módon kívánja a Magyar Köztársaság Kormánya biztosítani az Új
Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programok (ágazati és
regionális) akcióterveinek egy időben történő társadalmi egyeztetését?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdéseket kívánok benyújtani Dr. Szilvást' György Miniszter
Úrhoz.

A kérdésekre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter úr!

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó ágazati és regionális operatív programok
mindegyike a Kormány által elfogadott és az Európai Bizottság számára megküldött
formában megtekinthetők. Régiónkban a Közép-dunántúli Operatív Programhoz (KDOP)
kapcsolódó első két éves akciótervnek megkezdődött a társadalmi egyeztetése . Az említett
vitaanyagot a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 1/2007. (1. 12.) számú
határozatával bocsátotta a régió lakossága és szervezetei elé . Ahhoz, hogy az Akciótervhez
kapcsolódó észrevételeink pontosíthatók és véglegesíthetők legyenek tisztelettel szeretnénk
kérni Önt, mint a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület elnökét, hogy néhány területen
kiegészítő információt biztosítani szíveskedjen számunkra, valamint az érintett társadalmi
szervezetek és csoportok számára.

A jelenleg társadalmi vitára bocsátott KDOP Akcióterv több helyen még hiányos, ami arra
enged következtetni, hogy néhol a pontos paraméterekben még nem sikerült megállapodnia az
előkészítő szervezeteknek . Ehhez kapcsolódóan az következőt kérdezném .

Kívánják-e tájékoztatni a társadalmi egyeztetés résztvevőit arról, hogy a KDOP
Akciótervéhez kapcsolódóan milyen kiegészítésekre és pontosításokra kerül sor a
meghirdetett dokumentumhoz képest az előkészítő, véleményező és jóváhagyó
szervezetek egyeztetései alapján, ha igen akkor milyen formában?

Szeretném ugyanakkor megjegyezni, hogy a KDOP Akciótervének pontos véleményezését az
is megnehezíti, hogy az ágazati operatív programok akciótervei nem ismertek, továbbá a
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tervezett társadalmi egyeztetés ütemezéséről sem sikerült Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának pontos információkat szereznie a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségtől . Továbbá Miniszterelnök úr által tavaly megfogalmazott, a Magyar
Köztársaság Kormányüléseinek tervezett napirendjeire vonatkozó társadalmi megismertetés
sem működik még információim szerint, ami esetleg következtetni engedne az ágazati
operatív programok akcióterveinek társadalmi egyeztetési időpontjára . A Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében „Partnerség az akcióterv tervezésében"
címen megtartott 2007 . február 13-i Komárom-Esztergom megyei egyeztetésen sem kaptunk
megnyugtató választ, ugyanis a kérdésünkre adott válaszban március végi időpont hangzott el
az ágazati operatív programok társadalmi egyeztetésének megindítására, addigra tervezetten a
KDOP „hiányos" Akciótervének a véleményezése már lezárul . Mindez azért lényeges, mert
több olyan fejlesztési terület van, ahol az operatív programok szintjén még nem lehet
meghatározni az ágazati és regionális beavatkozások pontosan leszabályozott határvonalait .
Ilyen területek a Gazdaságfejlesztés az Egészségügyi- fejlesztések, a Környezetvédelmi
beruházások, hogy csak néhány területet említsek .

Úgy gondolom, hogy a Miniszterelnök úr által korábban, Magyar Köztársaság Kormányának
értékelésekor említett, gyenge kommunikációs teljesítményt sok esetben nevezhetném nagyon
okos és a mai napig tartó kommunikációs gyakorlatnak, így azt gondolom, hogy ezzel a
társadalom építésében aktívan résztvevő szervezetek munkáját nehezítik meg. Kérem ezért,
hogy a fejlesztési irányok rendszerben kezelhetősége érdekében hangolják össze az ágazati és
regionális operatív programokhoz kapcsolódó akciótervek véleményezési időszakát, hogy
valóban teljes képet és véleményt tudjanak kialakítani a társadalom szereplői a tervezett
fejlesztésekről . Ennek tudatában kérdezem Miniszter Úrtól a következőt . Tervezi-e a Magyar
Köztársaság Kormánya az ágazati és regionális operatív programokhoz kapcsolódó
akciótervek társadalmi egyeztetését, ha igen, akkor melyik akciótervet mikor?

Tisztelt Miniszter úr!

A bemutatottak alapján a korábbi két kérdésemet az alábbiakkal szeretném tovább
formálni, illetve kiegészíteni. „Milyen módon kívánja a Magyar Köztársaság Kormánya
biztosítani az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programok
(ágazati és regionális) akcióterveinek egy időben történő társadalmi egyeztetését?"
Milyen módon kívánják biztosítani, hogy az operatív programok Európai Bizottsági
jóváhagyását követően az eseteleges új iránymutatások alapján átdolgozott akciótervek
a régiók és a társadalmi elvárásoknak megfelelően alakuljanak?

Várom megtisztelő válaszát!

Tatabánya, 2007 . február 21 .
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