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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Lévai József képviselő úr megkeresett, hogy Bajnai Gordon Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Miniszter bejelentése alapján a Minisztérium programot kíván kidolgozni a beruházásbarát

önkormányzatok részére. A Miniszter úr szerint: „Magyarországnak újra kell játszania egy már

megnyert meccset, ismét versenyre kell kelni 1500 új munkahelyért. A rendszerváltás óta változatla-

nul a régió éllovasai közé tartozunk az egy főre eső működő-tőke beáramlás tekintetében, és ezt a ran-

gos pozíciónkat meg kell őriznünk. Az ügy tanulsága, hogy helyi szinten is tenni kell a gazdasági nö-

vekedésért, a fejlesztésekért. Gazdasági miniszterként ősszel programot indítok a beruházásbarát tele-

pülésekért. Minden, a téma iránt érdeklődő település számára szakmai segítséget nyújtunk abban, ho-

gyan tehetik vonzóvá településüket a hazai és nemzetközi cégek számára, milyen módon tudnak nyílt

és építő párbeszédet folytatni a befektetések hatásairól helyi szinten.”

Miniszter úr bejelentését annak kapcsán fogalmazta meg, hogy eddig 27 település polgár-

mestere nyilvánította ki egyértelmű szándékát az Apollo Tyres magyarországi beruházásá-

nak befogadásával kapcsolatban, és ezt 2008. augusztus 18-án közös nyilatkozatban is meg-

erősítették. A kormány álláspontja szerint Magyarország gazdasági növekedése és a foglal-

koztatási helyzet javítása érdekében kiemelten fontos, hogy hazánk továbbra is vonzó befek-

tetési célpont maradjon, és a magyarországi települések felkészültek legyenek a hazai és

nemzetközi beruházások fogadására.

Álláspontom szerint Tapolca Városának is fontos, hogy a Kormány által is támogatott pro-
jektek tekintetében fogadókészségét kinyilvánítsa és kihasználhassa azokat az előnyöket,
amelyeket a kiemelt projektek kapcsán a média és a központi beruházás politika számára
biztosítani képes, amennyiben Tapolca Város Rendezési Tervével összeegyeztethető fejlesz-
tési célt fogalmaz meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javasla-
tot elfogadni szíveskedjen!



2

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi
együttműködési szándékát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Miniszter bejelentése alapján meghirdetendő Beruházásbarát
Önkormányzat programban , amennyiben Tapolca Város Ren-
dezési Tervével összeegyeztethető fejlesztési célt fogalmaz meg.

Egyúttal felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy

döntéséről tájékoztassa a Minisztert, annak érdekében, hogy a

felajánlott segítséggel településünket minél vonzóbbá tehessük

a hazai és nemzetközi cégek beruházási elképzeléseinek megva-

lósíthatósága érdekében.

Határidő: 2008. október 30.
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2008. szeptember 25.

Ács János s.k.
polgármester


