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A kamara határozott kiállása miatt vehet
részt Szombathely a Nyugat-Dunántúl
gazdasági újraindításának tervezésében
Sz. J. - 2020-05-22 07:11:57
A szombathelyi önkormányzatot nem hívták meg a Nyugat-Dunántúl gazdasági újraindítását célzó
állami programba – írtuk a múlt héten.

Stratégiai program, ellenzéki vezetésű városok nélkül?
A kormány öt gazdasági övezetet jelölt ki, azzal a céllal, hogy ezek az övezetek saját
gazdaságfejlesztő programot dolgozzanak ki, majd ezek összesítésével országos stratégiát
alkossanak meg.
Ráadásul egyszerre két programról van szó, az egyik a gazdaság járvány utáni újraindításáról szól, a
másik tíz évre határozza meg a fejlesztés fő irányvonalait.
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A gazdasági övezetekben egy-egy egyetemet bízott meg a kormány a programok kidolgozásával, és
az ehhez szükséges információk, tervek, javaslatok összegyűjtésével. A Nyugat-Dunántúlon a győri
Széchenyi Egyetem kapta ezt a feladatot, az egyetem össze is hívta a térség gazdasági kamaráit,
egyetemeit, a megyei önkormányzatokat, és több városi önkormányzatot is. Viszont, mint írtuk,
egyetlen ellenzéki vezetésű város sem kapott meghívót a programba.
Az egyetem ezt kérésünkre azzal indokolta, hogy azokat a szervezeteket keresték meg, akikkel
korábban is voltak kapcsolataik, Szombathely önkormányzata pedig a kamarán és az ELTE SEK-en
keresztül juttathatja el a javaslatait.

A kamara fontosnak tartotta Szombathely részvételét
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Nemrég a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamarától értesültünk arról, hogy már volt is egyeztetés
a gazdasági programról, ezen a Vas megyei és a Győr-Moson-Sopron megyei kamara, az ELTE-SEK, a
Pécsi Tudományegyetem és a szombathelyi önkormányzat küldöttei is jelen voltak. A házigazda a
két kamara és a Széchenyi egyetem kancellárja volt.
Bokányi Adrienn, a szombathelyi önkormányzat tanácsnoka lapunknak azt mondta, a Vas megyei
Kereskedelmi és Iparkamara állt ki határozottan a szombathelyi önkormányzat részvétele mellett,
azzal, hogy az önkormányzat részvétele nélkül nem lehet valódi programot összeállítani.
A tanácsnok hozzátette, a győri, első körös megbeszélés után a Vas megyei önkormányzat, a
kamara és az ELTE SEK is megkereste a szombathelyi városvezetést, és meghívták a program
előkészítésébe.
Bokányi Adrienn elmondta, a szombathelyi városvezetés két projektet javasolt a múlt heti
megbeszélésen. Az első egy regionális digitális program kidolgozása, ez a gyártás, az egészségügy,
az okosváros területén is használható. A másik program a szombathelyi szállodaépítés, erről nemrég
írtunk a Csónakázótó melletti rekreációs övezetkapcsán.
A tanácsnok hozzátette, május 30-ig kell a rövidtávú, a gazdaságot újraindító programot kidolgozni.
Majd augusztus 20-ig kell összeállítani a hosszútávú, stratégiai gazdaságfejlesztő programot.
Bokányi Adrienn megjegyezte, remélik, hogy a szombathelyi önkormányzat a további
megbeszélésekre is hivatalos lesz.
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