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Tisztelt Elnök Asszony !

„Hová tünetek a megyei jogú városok integrált fejlesztésére megítélt források?” címmel a
Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani Bajnai Gordon Nemzeti Fejlesztési é s
Gazdasági Miniszter Úrhoz .

Válaszát írásban kérem!

Tisztelt Miniszter Úr !

A Dél-Dunántúli Akció Terv 2007-2013-as tervezésekor a megyei jogú városok integrált
városfejlesztése című komponens a ciklusra 6,5 milliárd forint forrással rendelkezett összese n
Kaposvár ill . Szekszárd Megyei Jogú Városokra vonatkozóan . Ezen forrásokat figyelembe véve
készítette el a két város a saját IVS-ét, valamint ehhez mérten készítették el ő az elmúlt 1,5 évben a
szükséges beruházásokat, valamint a vállalkozói t őke bevonásának előkészítését . Legnagyobb
megdöbbenésünkre a mostani 2009, 2010 es év Akció Terv elfogadásakor ez a keret a 7 éves ciklus t
figyelembe véve 4,8 milliárd forintban volt megállapítva . Ilyen mértékű forráscsökkentést az ország
egyetlen régiójában sem hajtottak végre . Nem értjük korábban megalapozott döntésben elfogadott 6, 5
milliárd forint forrás lecsökkentésének az okát . Amennyiben ez megvalósul a két város IVS-e,
valamint az elmúlt 1,5 év városfejlesztési munkája ellehetetlenül, mivel ezt a munkát abban a tudatba n
végezték el két városban, hogy figyelembe vették a korábban meghatározott forráskeretet. A
beruházások egymásra épülnek, egymással szimbiózisban tudnak csak hatékonyan m űködni .
Amennyiben forrás nem lesz biztosítva a korábban meghatározott keretösszegben, úgy a
városfejlesztési elképzelések nem tudnak megvalósulni és ezzel a két megyei jogú város lakói, ill . a
térség lakói úgy érezhetik, hogy becsapták őket .

Kérem a Tisztelt Miniszter Urat, hogy a korábban meghatározott forráskeret ne változzon .

Kérem, válaszoljon !

• Mi az oka annak, hogy a korábban meghatározott 6,5 milliárd forint forráskeret helyet a
mostani Akció Tervben 4,8 milliárd forint szerepel ?

• Mit kell tennünk azért, hogy az a 4,8 milliárd forint 6,5 milliárd forintra legyen visszaállítva ?

Várom válaszát!



Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2008 . december 20 .

Horváth István
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