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Indokolás
A Devecseri kistérség :
Devecser, Kotontár, Pusztamiske, Borszörcsök, Somlóvásárhely, Somlójenő, Nagypirit,
Kispirit, Kerta, Somlósző1 s, Kisszőlős, Nagyalásony, Vid, Somlóvecse, Dabrony, Tüskevár,
Adorjánháza, Apácatorna, Kisberzseny, Csögle, Égeralja, Kamond, Nyirád, Karakószörcsök,
Iszkáz, települések részvételével alakulna meg .
Az Ajkai kistérség :
Ajka, Bakonypölöske, Csehbánya, Doba, Halimba, Kiscsősz, Kistőd, Magyarpolány, Noszlop,
Oroszi, Öcs, Szőc, úrkút, Várostőd települések részvételével maradna meg .

A Devecseri kistérségbe besorolni tervezett települések Önkormányzatainak
Képviselőtestületei közül valamennyi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetértett az új
statisztikai kistérség kialakításával, illetve együtt kíván működni az új kistérséggel . Időközben
Kerta Önkormányzat Képviselőtestülete is támogatja a kezdeményezést, mivel jelenleg is
részt vesz a Devecser székhellyel működő különböző feladatellátó társulásokban : orvosi
ügyelet, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülői hálózat, könyvtári
feladatellátás; továbbá részt vesz a más székhellyel, de ugyancsak a leendő kistérség
településeit tartalmazó jelzőrendszeres házi segítségnyújtási és a belső ellenőrzési feladatok
ellátására létrehozott társulásokban is. Ugyancsak tagjai az 1992-1993-ban létrehozott
Somlókömyéki Önkormányzatok Szövetségének .

Devecser korábban is térségi központ volt: 1557-tői mezőváros, 1867-tői 1971-ig járási
székhely volt, amely nagyon jól működött, közigazgatásilag ajárás lakossága minden ügyétel
tudta intézni, ugyanúgy, ahogy jelenleg is . Amennyiben nem jön létre a devecseri kistérség,
félő, hogy a közigazgatási ügyek egy részének intézése is elkerül Devecserből, így a
kistérségben lesznek olyan polgárok, akik az ügyeik intézését csak több mint 2 órai (oda-
vissze kb . 5 óra) buszozást követően tudják elintézni .
Devecser 1997-ben városi rangot kapott, ettől kezdődően közigazgatásilag is ismét térségi
központ lett . A közigazgatási körzetközponti feladatok ellátására az elmúlt években
kialakították az ügyfélszolgálati helyeket, biztosítva azok tárgyi, személyi feltételeit . Földrajzi
elhelyezkedése is olyan a városnak, hogy a környező települések lakói könnyen el tudják érni
tömegközlekedési eszközökkel is (30 km- nél nincs távolabbi község) .

A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője, dr . Éllő Mária 2003 . február 23-án a
kistérségi hivatalok javasolt székhelye, körzete, ílletékességí területére tett javaslatában
Devecseri körzetre is tett javaslatot, tekintettel arra, hogy „az ajkai kistérség aránytalanul
nagy méretű, ezért indokolt megbontani két körzetre. Emellett szólnak korábbi igazgatási
hagyományok. (járási székhelyként már ellátott vonzáskörzeti funkció), az igazgatási
tapasztalatok. " Devecser Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2003 . (IV.29.)
határozatával az 1990 . évi LXV . törvény 101 . §-ában meghatározott felterjesztési jogával élt,
és kérte a Miniszter Asszonyt, hogy Devecseri kistérség létrehozására tegyen javaslatot .

Az új kistérséghez tartozó települések hasonló gondokkal küzdenek, mivel a lakosság
összetétele, a települések mezőgazdasághoz kötődő hagyománya és infrastrukturális
fejlettsége (fejletlensége) hasonló . A leendő kistérség települései közűi 14 település szerepel a
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között, közülők
8 település egyben az országos átlagot legalább 1,75-szorosan meghaladó munkanélküliségű
települések között is szerepel. A létrejövő kistérség esélyes lehet a hátrányos besorolásra, ami
megnövelné a térség forrásvonzó képességét . Ajka város eddig is az ajkai okmányiroda



illetékességi területéhez tartozó Önkormányzatokkal állt szorosabb kapcsolatban (p1 . orvosi
ügyelet) . A városok ezen, továbbá a közigazgatási feladatellátását a kistérség szétválása nem
érinti . Az ajkai okmányiroda illetékességi területéhez tartozó Önkormányzatok hasonló
problémákkal küzdenek, hasonló fejlettségi szinten állnak, az infrastruktúra kiépítésében
lényegesen megelőzik a devecseri kistérséghez tartozó településeket .

Az új kistérség létrejötte jelentős anyagi előnyökkel járna, egyedül Ajka város hivatkozik
arra, hogy nem lenne előnyös egyik kistérség számára sem .
Ajka város a létrejövő új kistérséghez tartozó településekre vonatkozóan nem vállalt fel, és
nem lát el feladatokat, ugyanakkor Devecser városa már most is több önkormányzati feladatot
lát el társulási megállapodással a településekre vonatkozóan .
A szétválást követően az ajkai kistérség nem kerül hátrányosabb helyzetbe a mostaninál .
Mind a települések számát, mind a lakónépességet tekintve jelenleg is működik kisebb
kistérség a megyében, mint amekkora az ajkai kistérség maradna . A leendő ajkai kistérség
területénél pedig a régióban jelenleg is működnek kisebb területű kistérségek .
Jelenleg - a már korábban - kialakult két város szolgáltatási területe, feladatellátása, annak
területe, színvonala nem változna. Az uniós források vonzóképessége növekedhet, mivel
külön-külön lehetne pályázni az EU támogatásokra . Amennyiben térséghatárokon átnyúló
pályázati lehetőség lesz, abban az esetben a térségek a települések érdekében összefogva,
együttműködve nyújtanak be pályázatot .

Az új kistérség lehetőséget adna - a jelenleg is felvállalt, illetve a jövőben felvállalandó -
feladatok szakszerűbb, összehangoltabb, és gazdaságosabb ellátására . Ennek hatására a
kistérség önkormányzatai a valóban helyi igényeket kielégítő feladatok teljesítésére
összpontosíthatják erőforrásaikat, így az új kistérség létrejöttének nyertesei végső soron a
helyben lakók lesznek .

A kialakítandó új kistérség kialakítása során elsődleges szempont, hogy érvényesüljenek a
rendszeres, mindennapos munkaerő-vonzási, közlekedési, ellátási, tervezési
humánszolgáltatási és egyéb kapcsolatok . Az intézményesített kistérségi rendszer lényege,
hogy a lakosság mindennapi élethelyzetéhez, kiváltképp a legszükségesebb közszolgáltatások
kapcsolódjon. A települések között meghatározó az együttgondolkodás, az együttműködés, a
felelősségi viszonyok egyértelművé tétele és az integrált közös cselekvés .

Meggyőződésünk, hogy mindkét új kistérség nyerni fog a változásokkal . A bennük résztvevő
önkormányzatok munkájukat átláthatóbban és eredményesebben lesznek képesek majd
végezni .

Budapest, 2007 . május
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