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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Csányi Tamás (Jobbik) 
országgyűlési képviselő "Hódmezővásárhely, Eger, Jászberény és sok más település vezetése 
számíthat Magyarország Kormányának a segítő együttműködésére, vagy azok a települések, ahol a 
kormánypárti jelöltek nem érdemelték ki a választópolgárok támogatását, büntetésben vannak?" 
című, K/11464. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat. 



Címzett: Csányi Tamás (Jobbik)
Benyújtó: Dömötör Csaba, Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Orbán Viktor
miniszterelnök  úrhoz  intézett,  Csányi  Tamás  (Jobbik) országgyűlési  képviselő
"Hódmezővásárhely,  Eger,  Jászberény  és  sok  más  település  vezetése  számíthat  Magyarország
Kormányának a segítő együttműködésére, vagy azok a települések, ahol a kormánypárti jelöltek
nem érdemelték ki a választópolgárok támogatását, büntetésben vannak?" című, K/11464. számú
írásbeli kérdésére – Rogán Antal miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.

A kormány minden várost  és települést  támogat.  Ennek szellemében 2011 és  2014 között  több
lépésben  összesen  csaknem  1370  milliárd  forint  adósságot  vállalt  át  több  mint  2000
önkormányzattól,  majd 2015-ben megindította a megyei  jogú városok fejlesztését célzó Modern
Városok  Programot,  amely  a  23  megyei  jogú  városban  270  projektet  tartalmaz,  a  fejlesztések
összértéke pedig 4000 milliárd forint. A program eddig összesen több mint 1800 milliárd forint
értékű  gazdasági,  ipari,  közlekedési,  egészségügyi,  oktatási,  kulturális  és  sportberuházással
gazdagította a településeket, és a rendelkezésre álló támogatási forrásokból valamennyi megyei jogú
városban zajlanak a fejlesztések.

A kormány emellett természetesen a kistelepülésekre is gondolt,  amikor 2018-ban meghirdette a
Magyar Falu Programot. Különösen örömteli, hogy a tavalyi évben 5300 fölé emelkedett a nyertes
pályázatok száma, amelyek közel 2400 településen oszlanak meg, így az érintett települések több
mint  85  százaléka  nyert  már  a  programban.  2020-ban  a  program keretében  eddig  közel  8000
pályázat került benyújtásra, az eddig támogatott pályázatok száma pedig meghaladja a kétezret. Az
év második felében további 11 alprogram kiírásaira és felhívásaira pályázathatnak az 5000 fő, és az
alatti települések önkormányzatai és az ezen településeken működő egyházi közösségek,valamint a
területileg illetékes tankerületi központok, mintegy 34 milliárd forint összértékben.

A kormány együttműködik minden polgármesterrel és képviselő-testülettel, aki és amely tenni akar
városáért vagy településéért.

Budapest, 2020. augusztus 13.

Tisztelettel:

Dömötör Csaba
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