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Gomba, 2012. november 28. 
 
Tisztelt Polgármester Kolléga!Tisztelt Polgármester Kolléga!Tisztelt Polgármester Kolléga!Tisztelt Polgármester Kolléga!    
 
Az Európai Unió regionális (kohéziós) politikájának egyik legfontosabb jelentősége, hogy az átlagosnál jóval 
fejletlenebb régiók számára a Közösség teljes területén, az ott megvalósuló projektek társfinanszírozásával 
jelentős anyagi segítséget nyújt. A társfinanszírozás célja az érintett régiók jövedelemtermelő-képességének 
növelése, azaz, hogy a meginduló gazdasági növekedés alapot teremtsen a régióban működő szervezetek 
(vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek stb.) számára ahhoz, hogy az átlag elérését követően 
önállóan legyenek képesek majd finanszírozni fejlesztéseiket. 
 
Minden bizonnyal az Ön és az Ön által vezetett település képviselő-testülete számára is ismert, hogy az EU 
támogatásai ún. tervezési, programozási időszakokhoz kötődnek. A jelen programozási időszak 2007-2013 
között tart, és az Európai Unióban jelenleg is zajlik a következő, 2014-2020-as időszak szabályrendszerének 
kidolgozása. A jelenlegi állapotok alapján a szabályok általánosan nem nagymértékben változnak, 
ugyanakkor a már 2007 óta tag Románia és Bulgária régiói is teljes támogatásban részesülnek majd, ami az 
átlag csökkenése mellett ezen országok régióinak nagyobb mértékű és összegű támogatását vetíti előre, illetve 
a nemzeti össztermék, a GDP alapján meghatározott teljes támogatás azokban az országokban, ahol az 
elmúlt években recesszió, visszaesés sújtja a gazdaságot, szintén csökkenni fog. Mindkét hatás következtében 
a Magyarország számára juttatott források csökkenése prognosztizálható. 
 
A közösségi össztermék átlagának csökkenése és Budapest GDP-termelő képességének növekedése 
következtében a Közép-magyarországi Régió összterméke az uniós átlag fölé emelkedett, így a régió a 
jelenlegi területi lehatárolás alapján még azokat a forrásokat sem tudja igénybe venni, amelyekre a 2007-
2013 közötti időszakban jogosult volt. A régió két alkotó elemének, Budapestnek és Pest megyének a 
jellemzői ugyanakkor a régión belül teljesen ellentétes képet mutatnak: míg Budapest egy főre jutó GDP-je 
az uniós átlag 146%-a, és az ország gazdaságának stagnáló állapota ellenére folyamatosan növekszik, addig 
Pest megye GDP-je az uniós átlag 56%-át teszi ki, csökkenő tendencia mellett (2008-2010 között a Pest 
megyei GDP 12%-kal esett vissza). A jelen jellemzők alapján a régió számára elérhető pénzügyi források 
nagysága a teljes 2014-2020 közötti programozási időszakban becslések szerint 100-120 Mrd Ft lesz, és a 
maximális támogatásintenzitás önkormányzatok számára sem haladja majd meg az 50%-ot. 
 
Hosszú idő óta kérdés, hogy van-e létjogosultsága annak, hogy a Közép-magyarországi Régió egy területi 
egységet, az EU egységes osztályozási rendszerének szóhasználatával élve egy NUTS 2 szintű régiót alkosson 
akkor, ha a két alkotóelemének jellemzői ennyire különbözőek. Természetesen lehet azt mondani, hogy egy 
főváros és tágabb értelemben vett agglomerációja egy térséget kell, alkosson (erre is van példa az Európai 
Unióban), de létezik olyan életképes megoldás is, ahol két, önálló egységben dolgoznak, együttműködve 
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(erre is van példa az Európai Unióban). Finanszírozási szempontból a 2007-2013 közötti időszakban az, 
hogy a régió egy területi egységet alkotott, lehetővé tette, hogy Budapest jóval több forráshoz jusson annál, 
mintha önállóan szerepelt volna – fontos azonban tudatosítani, hogy már ez is a Pest megye által elérhető 
források relatív csökkenése mellett volt lehetséges. A 2014-2020 közötti időszakban a régió közös GDP-je 
azonban már olyan mértékben lesz magas, hogy Budapest Pest megyével együtt is csak alig részesülhet 
forrásokból, és ezek a források is elsősorban humán-erőforrás fejlesztésre használhatók majd fel, és nem a 
még a régióban is égető infrastrukturális elmaradások felszámolására. 
 
A 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó jelenleg ismert elképzelések alapján, becslések szerint, ha 
Pest megye önálló NUTS 2 régiót alkotna elszakadva Budapesttől, akkor a főváros által elnyerhető 
támogatás nem csökkenne. A Pest megye által igénybe vehető támogatás azonban önállóan elérhetné a 600-
650 Mrd Ft-ot (a felosztás nélküli, Budapesttel közös 100-120 Mrd Ft-tal szemben!), ami a 2007-2013 
közötti időszak támogatásánál is magasabb összeget jelentene, ráadásul a megye relatív fejletlensége 
következtében ezen források jelentős része infrastrukturális fejlesztésekre is felhasználható lenne. 
Megemlítendő, hogy mivel az ország számára elérhető források nagysága szűkülni fog, így ez az összeg 
elsősorban a másik hat magyar NUTS 2 régió fajlagos fejlesztési forrásainak csökkenésével érhető el. Ez 
természetesen nem lehet cél, ugyanakkor az is igaz, hogy jelenleg az elérhető források 70%-át sem volt képes 
Magyarország kihasználni, azaz – bár még egy év hátra van a ciklusból – lehet, hogy a pénzvesztés már most 
sokkal nagyobb mértékű lesz annál, mint amit Pest megye növekvő jövendőbeli támogatása eredményezne. 
 
Úgy tűnik tehát, hogy a Közép-magyarországi Régió mint NUTS 2 régió egyben tartása semmilyen szereplő 
számára nem jár közvetlen előnnyel, de anyagi előnnyel semmiképpen, ugyanakkor szétválasztása az 1,3 
millió lakosú Pest megye számára jelentős fejlesztési forrásokhoz való hozzáférést eredményezne. Ennek 
ellenére az 1449/2012. (X.16.) Korm. határozat a 2014-2020-as programozási időszak várható operatív 
programjai (OP) tématerületeinek indikatív megnevezése során láthatóan azzal számol, hogy a régió egy 
területi egységet alkot a továbbiakban is, amikor a következő lehetséges OP-kat nevesíti: 

1. Humán erőforrás fejlesztés 
2. Gazdaságfejlesztés 
3. Környezet és energia 
4. Közlekedésfejlesztés 
5. Területi fejlesztések – kevésbé fejlett régiók 
6.6.6.6. Területi fejlesztések Területi fejlesztések Területi fejlesztések Területi fejlesztések ––––    KözépKözépKözépKözép----MagyaroMagyaroMagyaroMagyarországrszágrszágrszág    
7. Technikai segítségnyújtás 

 
A jelen felosztás, úgy tűnik, hogy mind Magyarország egésze, mind Pest megye valamennyi lakója 
szempontjából kedvezőtlen. Az országos politikai erők azonban nem foglalkoznak a régió kettéválasztásával, 
holott a NUTS 2 szintű területi besorolás módosítására 2013 februárjáig még lehetőség van az EU 
tagországaiban, és ezt a változtatást csak be kell jelenteni a Közösségnek: mivel ez a tagállam teljes belügye, 
így az Uniónak ebben a kérdésben még véleményezési joga sincsen. A régiók anyagi érdekek szerinti 
szétválasztása sem idegen az Uniós országoktól, például Írország 2000-2006 között így maximalizálta az 
országba érkező lehetséges támogatások összegét. 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Úgy véljük, hogy felelősen gondolkodó Pest megyei képviselő és települési vezető nem tehet mást, mint 
hogy a közös érdekek és értékek elismerése, és ezek továbbvitelének szándéka mellett kezdeményezi a 
jelenlegi Közép-magyarországi Régió különválasztását, és önálló Budapest és Pest megye régió létrehozását. 
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Tudomásunk szerint jelenleg nincs olyan önkormányzat és politikai erő, amely ezt céljául tűzte volna ki, 
ezért úgy éreztük, hogy településünk, Gomba Község Önkormányzatának kell elindítani a régió két alkotó 
eleme különválasztásának kezdeményezését. 
 
A különválás kezdeményezésének következő forgatókönyveként fogadta el Gomba Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 242/2012. (XI. 22.) sz. határozatát a Közép-magyarországi Régió 
szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezésre: 
 

1. Határozat elfogadása a különválasztás kezdeményezéséről. 
Ez a lépés a 242/2012. (XI.22.) számú határozat elfogadásával megtörtént. 
 

2. Támogatást kérő levél és határozati javaslat megfogalmazása és megküldése Pest megye 186 további 
településének, Pest Megye Önkormányzatának értesítésével. 
Jelen levelünkkel kérjük az Önök Önkormányzatának támogatását. 
 

3. A támogatások visszaérkezése után a régió szétválasztásának kezdeményezése az illetékes szerveknél, 
de legalább Magyarország Kormányánál, a Magyar Országgyűlésnél, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, kihasználva az országos médiumokban rejlő 
publicitás erejét is. 

 
A forgatókönyv második lépéseként arra kérjük Önöket, hogy a mellékelt válaszlevél-tervezetbe foglalt 
támogató határozat elfogadásával csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, lehetőséget teremtve ez által ahhoz, 
hogy Pest megye települései a 2014-2020 közötti programozási időszakban ne szenvedjenek hátrányt a 
fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás tekintetében. 
Kérjük, hogy a régió különválasztásához rendelkezésre álló idő rövidségére való tekintettel a támogató levelet 
és az annak részét képező határozati javaslatot még 2012-ben tárgyalják meg és legkésőbb 2012. december 
20-áig juttassák vissza postai úton Gomba Község Önkormányzata részére. Gomba község honlapján 
(www.gomba.hu) igyekezni fogunk bemutatni a kezdeményezés folyamatát, így az Önök válaszát is fel 
kívánjuk tüntetni. 
 
Bármilyen felmerülő kérdés esetében várjuk megkeresésüket, észrevételeiket, javaslataikat! 
 
Egyben szeretném megragadni az alkalmat, hogy a még hátralévő év végi teendőkhöz sok erőt és kitartást 
kívánjak polgármester úrnak, és elsők között kívánjak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és mind személyes 
életében, mind települése mindennapjaiban sok sikert az előttünk álló 2013-as esztendőben. 
 
A további eredményes együttműködés reményében, tisztelettel,  
 
  
 
  Lehota Vilmos 
  polgármester
 


