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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen eszközökkel kívánja a Kormány folytatni a 
kistelepülések támogatását?" 



Tisztelt Miniszter Űr!

A kormány elhivatott a magyar települések fejlődése, különösen a kistelepülések fejlesztése

iránt. 2010 óta ennek okán számos támogatási rendszer került kidolgozásra és megvalósításra

akár a vidékfejlesztési programokra, akár a terület és településfejlesztési operatív programokra

gondolva.

A kistelepülések fejlesztése érdekében 2019-ben a Kormány megindította a Magyar Falu

Programot, amely hazánk egyik legfontosabb intézkedéscsomagjaként többek között

társadalompolitikai, fejlesztéspolitikai, nemzetpolitikai és demográfiai célokat határoz meg. A

Magyar Falu Program azért is példanélküli, mert a rendszerváltás óta az első olyan lényeges, a

vidéki Magyarország felemeléséért indított program, ami teljes egészében magyar forrásból

valósul meg.

A Magyar Falu Program elsődleges célja a kistelepülések népességmegtartó erejének, a vidéki,

falusi élet előnyeinek erősítése, kihangsúlyozása, elősegítve a gyermekvállalási hajlandóság

növekedését is.

Egyéni választókerületem, Baranya megye 4. számú választókerülete, az ország legnagyobb

választókerülete, mely 174 önkormányzatot foglal magában. Ebből 171 megfelel a Magyar Falu

Program legtöbb pályázati kiírási feltételeinek, tehát elmondható, hogy a körzet településeinek

98%-a tudja magát fejleszteni ebből a programból.

2019-ben 159 sikeres pályázatot hirdettek ki a Szigetvár központú választókerület települései

vonatkozásában, a valamelyik alprogramban pályázó önkormányzatok mindösszesen közel 1,6

milliárd forintot költhettek tavaly a településeik fejlesztésére.

Mindezek fényében kiemelten fontos, hogy idén is tudjuk folytatni a Magyar Falu Programot,

ezzel is fejlesztve a településeinket, hogy a vidéki élet ne életminőség közötti választás legyen,

hanem életstílus közötti választás. 2020-ban ezidáig öt programelem jelent meg.

A fentiekre tekintettel kérdezem tisztelet Miniszter Urat, hogy milyen eszközökkel kívánja a

Kormány folytatni a kistelepülések támogatását?

Budapest, 2020. március 13.
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