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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Az interpelláció címe: "Hogyan segítheti a Magyar Falu Program a falvak népességmegtartó 
képességét?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Fidesz-KDNP kormány  a  kezdetektől  elkötelezett  a  kistelepüléseken  élők  életminőségének
javítása mellett, éppen ezért dolgozott ki olyan pályázati programot, aminek célja az 5000 fő alatti
kistelepülések hátrányainak enyhítése. Ezzel azokat a fejlesztéseket valósítja meg, melyek ezeket
településeket  vonzóvá,  vonzóbbá  teszik  az  ott  élők,  illetve  a  letelepedni  szándékozók számára.
Éppen ezért 2019 elején elindult a vidéki Magyarország megújítását célzó Magyar Falu Program.

A program pályázatai  a  lakhatási  viszonyok  javítását,  a  szolgálati  lakások  kialakítását  segítik,
továbbá bölcsődei, óvodai fejlesztéseket, az egészségügyi ellátást fejlesztő támogatást tartalmaznak.
A nemzeti és helyi identitást erősítő közösségi és kulturális intézmények fejlesztését irányozza elő,
a közösségszervezést segíti.

Külön kiemelném a falusi CSOK elindítását. Ez szintén segíti a hátrányos helyzetű vagy nehezebb
körülmények  között  működő  kistelepüléseken  élőket.  Ők  azok,  akik  falun  akarnak  családot
alapítani, otthont teremteni. Őket is olyan támogatás illeti meg, mint a nagyobb településeken vagy
a városokban élőket.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kormány céljaival a Kereszténydemokrata Néppárt is teljes mértékben egyetért. A szociális és
egészségügyi  ellátórendszer  fejlesztésével  növelnünk kell  a kistelepüléseken élők életminőségét,
népességmegtartó erejét. Támogatnunk kell a fiatalok helyben maradását, vissza kell szorítani az
elvándorlást.



Idén a Magyar Falu Program keretében tizennyolc célterületre lehet pályázni, a tervek szerint az
alprogramok támogatására összesen hetvenöt milliárd forint áll rendelkezésre.

Az  önkormányzatok  és  az  egyházközösségek  kiemelt  érdeklődése  kíséri  a  programot,  már  az
előkészítés óta. Civil szervezetek polgármesterek, jegyzők, önkormányzati szakemberek és egyházi
elöljárók mondhatták el véleményüket a Magyar Falu Programról.

Az érdeklődők már benyújthatják pályázataikat a Magyar Államkincstárhoz, éppen ezért kérdezem
Tisztelt Miniszter Urat:

- Mit vár a kormányzat a Magyar Falu Programtól? 

- Hogyan segíthetik a pályázatok a vidéki kistelepülések népességmegtartó képességét? 

- Mire fókuszálnak az első pályázati kiírások? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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