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Tisztelt Közgyűlés!

Az  Európai  Unióhoz  való  csatlakozásunk  talán  legfontosabb  momentuma,  hogy  olyan 
pénzügyi támogatásokat kaphatunk az Unió költségvetéséből, amelyekkel jelentős fejlesztések 
indulhatnak el. Ismerve az ország költségvetésének jelenlegi tragikus állapotát, tudható, hogy 
ezen beruházásokat, programokat Magyarország saját erejéből nem tudná megvalósítani. 
Az is ismert tény, hogy az Unió a fejlesztési pénzek döntő hányadát az elmaradott térségek, 
felzárkóztatására  kívánja  fordítani.  A  térségünkben  sok  szakember  véli  úgy,  hogy  az 
elkövetkezendő  hét  év,  döntő  lehet  a  jövőnket  illetően,  szinte  az  utolsó  felzárkózási 
lehetőséget hordozza magában.

Ezen indokok alapján a miskolciak körében is nagy várakozás van a tekintetben, hogy sikerül-
e kihasználnunk az Unió adta lehetőségeket.
Ezzel szemben kevés információ jelenik meg arról, hogy hol áll Miskolc városa a tervezésben, 
a pályázatok előkészítésében, mely területeken kíván fejleszteni, milyen programokért kíván 
lobbizni. A Közgyűlés előtt sem volt még olyan szerkezetű anyag, amely vita alapjául szolgált 
volna  ebben  a  tekintetben.  Tudvalevő,  hogy  a  Nemzeti  Fejlesztési  Terv  15  Operatív 
Programot  tartalmaz,  melyre  éppúgy  pályázhat  Miskolc  város  önkormányzata,  mint  a 
miskolci  intézmények és vállalkozások.  Közös célunk,  hogy a város minél  hatékonyabban 
fejlődjön, ezért tisztázni indokolt mi az önkormányzat konkrét feladata a fejlesztések területén 
és mi az amiben segítenie, közvetítenie kell. 

Jelen előterjesztéssel a fentiekben ismertetett helyzetre kínálunk megoldást.
A  fejlesztéssel  kapcsolatos  eddigi  munkálatokat  és  döntéseket  nem  ismeri  a  helyi 
nyilvánosság, így indokolt tájékoztatni a városi közvéleményt.  A közgyűlésnek tudnia kell, 
hogy Miskolc  polgármestere,  mint  az  Észak-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Tanács 
tagja,  hogyan  képviselte  a  város  érdekeit  a  Tanács  Munkájában,  milyen  tapasztalatok 
szűrhetők le a Tanács eddigi tevékenységéből.
A közgyűlésnek és Miskolc város széles nyilvánosságának konkrétan is látnia kell,  milyen 
programokkal,  projektekkel  akar  a  város  pályázni,  ezért  előterjesztésünkben  a  Nemzeti 
Fejlesztési Terv II. kivonatát tájékoztatásként mellékeltük (1. sz. melléklet), amely az összes 
-a következő hét évben hozzáférhető- operatív program prioritás-rendszerét tartalmazza.
Ezeket  a  pályázati  feltételeket  kell  tartalommal  kitöltenie  a  város  önkormányzatának, 
intézményeinek  és  a  gazdasági  élet  szereplőinek.  Ehhez  szükséges  az  érintettekkel  való 
egyeztetés és a feladatok konkrét megosztása.

Speciális  a  város  helyzete  az  Észak-Magyarországi  Operatív  program esetében.  Itt  a  már 
elfogadott  program sokkal  konkrétabb irányokat  szab meg  (2.  számú melléklet),  illetve  a 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  már  döntött  is  a  kiemelt  nagyprojektek  listájáról  (3.  számú 
melléklet). Ezzel kapcsolatban azonban több kérdés is felmerül:

- Miért pont ezek a kiemelt projektek, ki és mikor döntött ezekről?
- Felmerült-e más fejlesztési terület, illetve ötlet?
- Módosulhat-e a lista, ha azt a város számára kedvező projekttel töltjük fel?

2



- Mi a belső tartalma az adott miskolci projektnek (pl.: Pólus park, Science park, 
stb.)?

- Mi  az  oka  annak,  hogy  némely  projekt  előkészítése  láthatólag  megrekedt 
(kitöltetlen oszlopok a miskolci projektek esetében)?

A  fenti  kérdések  megválaszolása  és  az  egész  program  átvilágítása  véleményünk  szerint 
halaszthatatlan.  Miskolc város érdeke,  hogy minél  több szakmailag  alátámasztott,  a széles 
nyilvánosság által támogatott programmal érjük el a döntéshozókat és ezt - ismerve a források 
kimerülésének tényét – minél hamarabb kell megtennünk.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérjük a fenti indokok alapján az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását.

Miskolc, 2007. március 21. 

                                           
        Juga György                              dr. Szinay Attila                                Lenártek András
önkormányzati képviselő                   frakcióvezető                         önkormányzati képviselő

Határozati javaslat:

Miskolc  város  közgyűlése  megtárgyalta  az  Intézkedések  Miskolc  város  a  II.  Nemzeti 
Fejlesztési Tervhez kötődő pályázatainak előkészítésével kapcsolatban-című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

A közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy
 

- tájékoztassa  a  Közgyűlést  a  fejlesztési  programok  állásáról,  az  eddig  elvégzett 
munkáról,  az  Észak-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Tanács  a  tárggyal 
kapcsolatban meghozott döntéseiről;

- dolgoztassa  ki  Miskolc  városának  a  II.  Nemzeti  Fejlesztési  Terv  Operatív 
Programjaihoz  kapcsolódó  konkrét  projektjeit  és  jóváhagyásra  terjessze  a 
Közgyűlés elé.

Felelős: polgármester

Közreműködik: Polgármesteri Kabinet

Határidő: 2007. júniusi közgyűlés
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