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Utazás a gondolatok szárnyán a
képzelet világába
Látogasson a Planetáriumba 2007. november 9-én
19 órakor a Hangszínház „Jelenetek a Lélekbõl II.“
címû elõadására. Elérhetõségünk: TIT Budapesti
Planetárium, X. kerület Népliget

Találkozzon Julius Ceasarral,
Ehn Atonnal vagy épp
Nostradamussal
Belépõjegy ára: 1000 Ft felnõtteknek
Kedvezményes jegyek: Gyermekeknek (18 éves
korig), nyugdíjasoknak 900 Ft/ fõ • Családi jegy ára:
800 Ft/fõ (gyermek/ek és szülõk, nagyszülõk) •
Csoportok részére: 900 Ft/ fõ
Az elõadás látogatása a 16 év feletti korosztály
számára javasolt!
A jegyek megrendelhetõk elõvételben a +36(1) 2631811,+36(1) 265-0725 számon, illetve a helyszínen,
az elõadás napján. További információkért keresse
fel weboldalunkat: www.hangszinhaz.hu

Hogyan lehet minél több pénzt lehívni, megpályázni, elnyerni, hitelbe
venni, kötvénykibocsátás útján megszerezni, jól elosztani, megtakarítani,
kiváltani, ellenõrizni, befektetni? Röviden errõl szól októberi számunk,
valahogyan akaratlanul, de szinte kizárólag a pénzrõl.
Úgy tûnik, most ennek van évadja. Hiszen készül az ország költségvetése, de a helyi büdzsék sarokszámait is most fontolgatják. Végre tényleg megkezdõdött az igazi
uniós pályázati dömping, szó szerint száz és százmilliárdokért indulhatnak harcba a települések is. Eközben a
Zuschlag-ügytõl hangos az ország, amely nagyon komoly kételyeket ültetett el a közvéleményben abrüsszeli források korrekt elosztásával kapcsolatban.
Egyszerre van pénzbõség és pénzhiány. A pályázati pénzek ugyanis csak beruházásokra fordíthatók, és még fizetni is
kell értük: önrésszel, pályázatírással, projekt-elõkészítéssel.
Ugyanakkor az önkormányzati feladatok és kötelezettségek
teljesítése, az intézmények mûködtetése egyre többe kerül. A
központi támogatás viszont nem nõ érezhetõen.
Sõt, legutóbbi hírek szerint a kormányzatnak az sem tetszik, hogy a települések mind több hitelt vesznek fel, újabban
kötvényeket is kibocsátanak, ezért korlátozó intézkedésekre
készül.
Az összeesküvés-elméletek kedvelõi szerint a fideszes vezetésû települések összehangolt fellépéssel akár az ország
pénzügyi egyensúlyi programját (a konvengerciaprogramot)
is veszélyeztethetik, ha kezelhetetlen mértékig eladósítják az
önkormányzati szektort.
Én nem hiszek ebben. Ismerve az önkormányzati szférát,
jól tudom, hogy ha fideszes, ha szocialista, liberális, független, netán magyar demokrata kézben van a vezetés, akkor is
mind egyet akar: sikeressé tenni magát, a pártját, ám ez csak
egyetlen módon lehetséges, ha sikeressé teszi a települését.
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás így hát két esetben jöhet
szóba. Ha olyan nehéz a pénzügyi helyzet, hogy csak így lehet áthidalni, kezelni, vagy ha komoly fejlesztésbe kíván belevágni az önkormányzat. Mindkét esetben logikus, érthetõ a
lépés. Persze tényleg „észnél kell lenni“, mert a mostani sikereknek nem lehet az az ára, hogy néhány év múlva valóban
csõdbe mennek az önkormányzatok.
Tehát tényleg jó, ha az állam is rajta tartja a fél szemét
az önkormányzati mozgásokon, de egyáltalán nem ízléses
dolog, ha fenyeget, netán korlátozni kívánja azokat, akik jórészt azért kerültek nehéz helyzetbe, mert nem korrekt az önkormányzatok finanszírozási rendszere: a feladatellátási kötelezettséghez nem társul tisztességes pénzügyi támogatás.
Jobb, ha mindenki, önkormányzat és kormányzat önmérsékletet gyakorol, és jó döntéseket hoz – de ki-ki a maga
területén.
.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Az önkormányzatoktól féltik a konvergenciaprogramot
A kormányzat tart a tömeges hitelfelvételektõl és kötvénykibocsátásoktól

Bajnai Gordon miniszter a minap azzal nyugtatgatta az önkormányzatokat, hogy „adóügyben“ 2008-tól nem kell
nagy változásra számítaniuk,
Veres János pénzügyminiszter
pedig a jövõ évi büdzsé kilátásait ecsetelve kijelentette:
az önkormányzatok „lehetõséget kapnak az értékalapon
megállapítható telek- és építményadóra“. A kormányszóvivõi tájékoztatón pedig azt a
kijelentést is megkockáztatta,
hogy „minden tárca jól jár“. A
prófécia szerint tehát jövõre
mind a központi, mind pedig
a helyi államigazgatás megtalálja a számítását.

Ma mégsem tapsol minden önkormányzati vezetõ felhõtlen örömmel,
ha vigyázó szemeit a kormány a helyhatóságokra veti; s ennek „zsebbe
vágó“ oka van. Sokan máris élnek a
gyanúperrel, hogy az önkormányzati
(pénz)tárca továbbra is lapos marad,
és csupán az önkormányzatok eladósodása miatti új keletû fiskális aggodalmak gerjesztik a kabinet fokozott
érdeklõdését. Végtére is a konvergenciaprogram sikere forog kockán, ha
nem sikerül megállítani az adósságspirált, megfékezve az önkormányzatok mértéktelen hitelfelvételét –
mondják.
Az ÖTM „kicsit“ erõsítené a polgármesterek jogállását is, hogy adott
esetekben megmeneküljenek a képviselõ-testülettel szemben a „béna kacsa“ szerepkörétõl. Bajnai Gordon
szerint megoldást kellene találni arra,
hogy az önkormányzatok egyértelmûen jogsértõ döntéseit ne lehessen
évekig fenntartani. A példaként említett mátraszõlõsi iskola esete azon-
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ban rávilágít a közjogon túlmutató rideg pénzügyi összefüggésekre. Mert
jogkört még csak adhat a kormány,
de sütheti a „béna kacsát“, ha nem
ad pénzt, s az önkormányzatok a kelleténél is jobban függenek a központi kormányzattól.
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egy minapi konferencián azt is kifejtette: felmerül,
hogy a közigazgatási hivatalok ne
csak ellenõrzési, hanem „bizonyos
szempontból“ felügyeleti jogosítványt is kapjanak, így például „rövid
határidõre felfüggeszthessenek döntéseket“.
Az önkormányzatokat érintõ „reformértékû lépések“ között megemlítette Bajnai az önkormányzati vagyonkezelõi jogok kiterjesztését, az
erõs középszint létrehozását, valamint az önkormányzatok feladatainak és az azokhoz rendelt forrásoknak az áttekintését. „Reformot azért
érdemes csinálni, hogy jobb szolgáltatást adjunk az állampolgároknak,
hogy valami lényegesen olcsóbb legyen, vagy hogy egy új feladatot meg
tudjunk oldani“ – fogalmazott a miniszter. Mint mondta, csak ez a három dolog indokolhatja a reformot.
Álláspontja szerint a reformsorozatot
két-három év alatt lehet végigvinni,
ám ahhoz mindenképpen politikai
egyetértés kell.

ADÓPRÉSBEN
A kormány kimondta a végsõ szót a
jövõ évi adóváltoztatások ügyében, s

hamarosan az Országgyûlés is tetõ
alá hozza a törvényt. A PM az érték
alapján megállapítható telek- és építményadóra nyújtott be javaslatot a
kormánynak, „azért, hogy az önkormányzatok a saját hatáskörükben
ilyen döntést hozhassanak; realitása
annak, hogy ez kötelezettségként
megjelenjen, 2009. január elsejétõl
van“ – jelentette ki a pénzügyminiszter. Veres János szerint a kormány
most csupán megteremti annak lehetõségét, hogy országosan értékalapon lehessen alkalmazni a szóban
forgó önkormányzati adót. A jelenlegi szabályokban ugyanis az értékalapon történõ alkalmazás lehetõsége
csak vitatható módon szerepel – a
módosítás után ez egyértelmûen
beleérthetõ. 2008 januárjától tehát
lesz felkészülési idõ, ám a 2009. január elsejétõl történõ bevezetés ma
már elfogadott tény.
Alkalmasint tehát fel is lélegezhetnének a növekvõ munkaterhek ellen ágáló, de vékony pénzen tartott
helyhatóságok, ha nem tartanának
attól: a kormány országosan ilyen típusú adót ugyan még nem vet ki, de
lépésrõl lépésre úgy változtatja a szabályozást, az önkormányzatokat egyre inkább afelé szorítja, hogy ezt az
adót maguk vessék ki. Nem szívesen
játssza el ilyen ügyben a postás szerepét egy önmagára valamit is adó önkormányzati vezetõ. A helyi adóknak,
úgy látszik, inkább a kormányzat számára nagyobb a „vonzereje“.
A telek- és építményadó értékszámításának módszere egyébként is
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erõsen vitatott, s az alacsony jövedelemmel rendelkezõk nem is tudják
majd fizetni. Ráadásul ha nem kötelezõ az alkalmazása, megmarad a
mérlegelési jog, sõt mentesség is adható. Továbbra sem világos emellett
az sem, hogy mennyit nyom a latban,
ha egy ingatlant magas hitel, vagyoni értékû jog, haszonélvezet terhel.

A

H I T E L K É P E S S É G H AT Á R Á N

Ám van egy olyan tétele az ország
költségvetésének, amelyre a kormánynak eleddig nem volt komolyabb ráhatása, ez pedig az önkormányzatok hitelfelvételi étvágya.
Márpedig a megszorítások miatt manapság rengeteg önkormányzat próbálja úgy áthidalni finanszírozási
problémáit – ugyanis fûteni kell az iskolát, fenn kell tartani az egészségügyi intézményeket – hogy hitelt vesz
fel. Ebbe eddig a kormány nemigen
tudott beleszólni, jóllehet az önkormányzatok által felvett hitel beleszámít az ország szaldójába, felboríthatná a költségvetési egyenlegét. Ezért
egyre több közgazdásztól lehet hallani, hogy emiatt „elúszhat a konvergenciaprogram“.
Tény: az önkormányzati autonómia és fiskális szigor szempontjai nehezen egyeztethetõk össze. A pénzügyminiszternek azonban állítólag
van receptje arra, hogyan mérsékeljék
a hitelfelvételt, hogyan ésszerûsítsék
a helyhatóságok mûködését.
Július óta a Pénzügyminisztérium
honlapján is fent van az a költségvetési szabályok módosítására kidolgozott javaslatsor, amelynek egyik pontja éppen azt körvonalazza, hogy az
önkormányzatok esetében hogyan
kellene szabályozni – értsd: szûkebb
keretek közé szorítani – a hitelfelvételeket. Bár jelenleg is létezik erre
szabály, de láthatóan nem elég kemény. A PM az önkormányzati hitelfelvételi, eladósodási mértéket szabályozó javaslata alapján azt reméli,
hogy az ebben a kérdésben elkezdett
ötpárti tárgyalások eredményeképpen olyan szakmai megoldást sikerül
kialkudni, amelyet a parlament is akceptál.
Ismert, hogy egy évvel ezelõtt a
reformprogramok közül az önkormányzati reformra vonatkozó örökzöld javaslat elbukott, a parlamentben nem kapta meg az ellenzék tá-

mogatását. A fiskális optimizmus
azonban töretlen: a szaktárca komolyan bízik abban, hogy ebben a kérdésben a kétharmados többség szakmai alapon megteremthetõ a következõ hetekben…
A konszenzusteremtõ szándékot
azonban nem erõsíti az a közelmúltban lábra kapott hír, mely szerint a
szocialisták gyanúsan összehangolt
lépésnek találják öt fideszes nagyváros többmilliárdos kötvénykibocsátását. A mintegy húszmilliárd forint
éves költségvetéssel gazdálkodó, évi
2,3 milliárdos hiánnyal küszködõ
szolnoki önkormányzat sajtóhírek
szerint tavaly 8,7 milliárd forint névértékû kötvény kibocsátásáról döntött, de a város csak részben használja fejlesztésekre a pénzt, mondván,
jusson a mûködési kiadások fedezésére is…
A közelmúltban több közepes
méretû város jelent meg milliárdos
nagyságrendû igényekkel a pénzpiacon; Szolnok mellett Paks, Szekszárd,
Hódmezõvásárhely és Esztergom is
feliratkozott a pozitív adóslistára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
önkormányzat közgyûlése szintén ötmilliárd forint értékû kötvénykibocsátást határozott el. Az összegbõl
négymilliárd forinttal csökkentik az
önkormányzat folyószámlahitelét,
egymilliárd forintot fejlesztésekre,
felújításokra fordítanak.
A pénzügyi tárca olyan megoldásokon dolgozik, amelyek nem feltétlen igényelnék a parlament kétharmados többségének támogatását.
Bár az említett öt város, illetve a megyék hitelfelvétele bizonyára nem
rengeti meg az államadósság alapjait, azonban a jelenség fontos – a
költségvetés tervezõit is ez izgatja. A
pénzügyi kormányzat aggodalmát
pedig immár a bankszakma néhány
szakértõje is osztja.
Különösen elgondolkodtató, ha
a kötvénykibocsátásból származó
pénz egy részét mûködésre akarják
költeni, amelynek megtérülésére – a
fejlesztéssel szemben – távolról sincs
garancia. Következésképp e kötvénykibocsátások, felvett hitelek legfeljebb az önkormányzati gazdálkodás
hézagait foltozzák be. Ám ha a hiány
újratermelõdik, maholnap nem csupán az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ önkormányzatok térképét kell újrarajzolni…

Az ÁSZ szerint a helyi önkormányzatok eladósodása növekszik. A
települések adósságállománya a
2002-es 264,9 milliárd forintról
418,3 milliárd forintra nõtt a múlt év
végéig, az önkormányzatok fele csak
újabb és újabb hitelek felvételével tud
fizetõképes maradni. Bankszakemberek szerint már azért is várható
volt, hogy az önkormányzatok lépni

A Pénzügyminisztérium épülete

fognak, mivel a kormány a konvergenciaprogram keretében áthárítja
rájuk a megszorítások végrehajtásának több feladatát. Fény az alagút
végén, hogy az önkormányzati szféra
a megtermelt javakhoz képest még
nincs számottevõen eladósodva:
egyes számítások szerint a GDP-nek
mindössze 0,3 százalékát teszi ki az
önkormányzatok adóssága. Ennek ellenére logikus – teszik hozzá –, hogy
a Pénzügyminisztérium korlátozza a
kötvénykibocsátás lehetõségét. Olyan
tervekrõl hallani, melyek szerint egy
önkormányzat a jövõben csak annyi
kötvényt bocsáthatna ki, amennyi a
folyamatban lévõ beruházásai értéke.

MÓKUSKERÉKBEN
A következõ tíz évben várható mintegy nyolcezermilliárd forintnak megfelelõ uniós támogatás lehetõsége
természetesen megmozgatta az önkormányzatok fantáziáját is. S ha
tudjuk, hogy az uniós támogatás
mintegy hatvan százaléka majd önkormányzatoknál landol, egyszerû
matematikai számítás alapján is belátható: tizenöt-húszszázaléknyi ön-
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részt (1200–1600 milliárd forintot)
valahonnan elõ kell teremteni, mivelhogy az éves központi költségvetés
ennek csak töredékét (az idén pl.
tízmilliárd forintot) képes és akar
megelõlegezni.
Dióssy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkára egy konferencián szintén
az önerõalap fontosságáról beszélt,
kijelentve: az Európai Unió környezetvédelmi támogatásainak lehívása
szempontjából
kulcsfontosságú,
hogy jövõre a költségvetésbõl megfelelõ mértékû forrás jusson az érintett
önkormányzatoknak a pályázáshoz
szükséges önerõ biztosításához. Emlékeztetett arra, hogy az unió a 2007
és 2013 közötti idõszakban rendelkezésre álló támogatásait az eddigiekhez képest magasabb értékû önerõ
elõteremtése, és szigorúbb költséghatékonysági feltételek mellett hagyja jóvá.
Az önkormányzatok számára jelentõs segítség lehet az a kamattámogatásról szóló indítvány, amelyrõl
a napokban tárgyalt a kormány. Eszerint az önkormányzatok többnyire
10–30 százaléknyi mértékû önerejének elõteremtéséhez úgy nyújtana
segítséget a kormány, hogy a Magyar
Fejlesztési Banktól igénybe vett huszonöt éves futamidejû hitelek törlesztésénél az elsõ öt évben a kamat
nyolcvan százalékát a költségvetés
átvállalja.

A hitelfelvétel azonban ezzel
együtt is komoly kockázatokat rejt.
Banki szakemberek figyelmeztetnek:
ha rosszul sáfárkodnak az önerõvel, a
helyhatóságok eladósodása négy-öt
éven belül leronthatja az önkormányzat pénzügyi hitelképességét. Márpedig a hitelezõk mégsem ültethetnek
csõdgondnokokat a polgármesteri
székekbe.
A mûködési célú hitelek kordában tartásával egy idõben tehát a helyi feladatok „bõvített újratermelését“
is érdemes megállítani, de legalábbis
újra áttekinteni. A pénzügyi eszköztár modernizálásánál most az adórendszer finomhangolásának ideje
jött el. A lényeg, hogy csak olyan forgatókönyv kerüljön a T. Ház asztalára,
amelyben a helyi önkormányzati feladatok, a központi támogatások és
helyi adóbevételek egymással köszönõ viszonyban vannak.
Ellenkezõ esetben az új megvonások további hitelfelvételeket generálnak. Folytatódik a hazárdjáték, az
önkormányzatok keresik a jogi kiskapukat, ha akarnak, sem tudnak kiszállni a fiskális „mókuskerékbõl“.
Hab a tortán az Fejér Megyei
Közgyûlés alkotmánybírósági beadványa, amelyben – a 19 megyei önkormányzat nevében – azt kérték a
taláros testülettõl, hogy semmisítse
meg az érvényben lévõ költségvetési
törvény megyei finanszírozására
vonatkozó passzusait. A beadvány
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szerint az állami finanszírozás elégtelensége miatt a megyék alkalmatlanná válhatnak a feladataik ellátására,
ez pedig hét ponton is ellentmond az
Alkotmánynak. Költségvetési kérdésekben persze általában igen tartózkodó a taláros testület, az „Alkotmány alkotmányelleneségét“ pedig
õk sem vizsgálhatják. Következésképp további szakmai vitákra kell számítani.
A helyi önkormányzati vezetõk
viszonylag jelentõs politikai legitimitásuk birtokában természetesen az év
végi össznépi költségvetési licitálás
idején is joggal emelhetik fel szavukat
választóik érdekében. Mert a tét is
számottevõ: a helyhatóságok mûködõképességének megõrzése.
Ma még nyitott kérdés, hogy a
honi politikai törésvonalak mentén
megteremthetõ-e egyáltalán egy minimális szakmai konszenzus, amely
már 2008-ban képes lenne visszaparancsolni a palackba a terven felüli
eladósodás ártó szellemét.
Bodnár Lajos
stentor2000@freemail.hu

Legfeljebb fél százalék lehet az ingatlanadó
A jelenleg is létezõ, a helyi, illetve kerületi
önkormányzatok által bevezethetõ építmény- és telekadó alapjának és mértékének módosításával gyakorlatilag új, a piaci
érték (illetve ahhoz közelítõ) alapján számított általános ingatlanadó kerülne bevezetésre 2009-tõl – áll a Deloitte hírlevelében,
amely a 2008-tól tervezett adómódosító
javaslatokat ismerteti.
Az építmény- és telekadó alapja az ingatlan számított területe vagy korrigált forgalmi értéke helyett az ingatlannak a törvényben lefektetett módszerrel meghatározott számított értéke lesz. A javasolt
módszer szerint a törvény megyénként és
azon belül településtípusonként – a fõvárosban kerületenként – rögzíti az egyes ingatlanfajták (egylakásos lakóépületben lévõ lakás, többlakásos és egyéb épületben
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lévõ lakás, üdülõépület, kereskedelmi egység, egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület, telek) típusingatlanainak négyzetméterre vetített forgalmi értékhatárait.
Az ingatlanadót bevezetõ helyi önkormányzatok ezen országos értéktérkép
alapján, a törvényben meghatározott –
széles – értékhatárokon belül, a piaci értékviszonyok alapján határozzák meg ingatlanfajtánként az átlagos fizikai tulajdonságokkal rendelkezõ ingatlanra (az úgynevezett típusingatlanra) irányadó, négyzetméterre vetített átlagos forgalmi értéket, azaz
települési (indokolt esetben településrészi)
értéktérképet alkotnak.
Az adóalap kiszámítása oly módon
történik, hogy az önkormányzati adóhatóság az adótárgyat képezõ ingatlanra irányadó települési, településrészi átlagérték

alkalmazásával kiszámítja az ingatlan alapterületére (épület hasznos alapterülete, telek építménnyel le nem fedett része) vetített forgalmi értéket. Az így kalkulált forgalmi értéket ezután bizonyos értékbefolyásoló fizikai jellemzõk (például az épület
kora, falazata, komfortfokozata, fûtési
módja, szobái száma, többlakásos lakóépületnél a lakás tájolása, épületen belüli
megközelítése) alapján módosítja.
Az adó mértékét az önkormányzat a
törvényben meghatározott korláton belül
maga határozza meg. A törvény által elõírt
maximális mérték lakóingatlan (lakás, illetve ahhoz tartozó telek) esetén 0,5 százalék, a lakóingatlannak nem minõsülõ építmény és telek esetén pedig 1,5 százalék. A
tervezet szerint párhuzamosan fennmarad
a luxusadó is.

Reflektor
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A reálérték megõrzése is álom
Benyújtotta a kormány a költségvetést: a normatívák többsége változatlan

„A következõ költségvetési
év már nem a megszorítások,
hanem a szigorúság éve lesz
az önkormányzatoknál“ – jelentette ki Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök szeptember
28-án, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából tartott
szakmai konferencián. Az aznap beterjesztett 2008-as
költségvetési törvényjavaslatot tanulmányozva számszerû elvonásról valóban nem
beszélhetünk, ám alig találtunk olyan normatívát, illetve
önkormányzatokat
érintõ
elõirányzatot, amely nominálisan akárcsak egy forinttal is
növekedne a 2007-es számokhoz képest.

„2007, ez egy kemény év volt, (...) az
önkormányzatok túlnyomó többségének a megszorítás éve volt. 2008 öszszességében, az önkormányzati szféra
egészében már nem a megszorításnak, hanem (...) a szigorúságnak
az éve, reálértéken, az egész év átlagában nagyjából a 2007-es pozíciókat tudják megõrizni“ – fogalmazott
a kormányfõ az önkormányzatok
napja alkalmából tartott rendezvényen, számok említése nélkül. Hozzátette: ez az idei évhez képest elõrelépés, mert ebben az évben szûkültek
a források.
A
Kormány–Önkormányzatok
Egyeztetõ Fórumán (KÖEF) elhangzottak, valamint maga a beterjesztett
költségvetés sem alapozzák meg a
reálpozíciók megõrzésére irányuló reményeket. Gémesi György, a KÖEF
társelnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a testület szeptember 25-én
tartott ülésén az önkormányzati ágazat mintegy kétszázalékos növekményre számíthat (a bérnövekményen
kívül), ami jócskán alatta marad a hét
százalék körülire várható inflációnak.
Az önkormányzati oldal nevében

Gémesi György nagyra értékelte, hogy
még a költségvetési törvénytervezet
benyújtása elõtt egyeztetést kezdeményezett a kormány az önkormányzati szövetségekkel, mivel ilyen korai
stádiumban még nem láthattak bele
az önkormányzati érdekképviseletek a
költségvetési tervezés folyamatába.
Igaz, emiatt csupán egy kétoldalas
összefoglalót volt alkalmuk áttanulmányozni a szövetségeknek, illetve
megtehették észrevételeiket, jelezhették elvárásaikat. Ezek között elsõ helyen hangsúlyozta Gémesi György,
hogy az önkormányzatok garanciát
szeretnének arra, hogy a béremelésekbõl fakadóan ne terhelje plusz kiadás õket. A bérek terén azonban
még számos bizonytalanság van, s a
Köztisztviselõi Érdekegyeztetési Tanácsban is egyeztetések zajlanak errõl
– tette hozzá.
Azt sem tudják elfogadni az önkormányzati érdekszövetségek – melyek nagyfokú egyetértést mutattak
ebben a témában –, hogy a következõ esztendõben az infláció alatt növekedjen az önkormányzatok állami forrása, illetve maguk a normatívák. Az
azóta nyilvánosságra került költségvetési törvénytervezet ennek az elvárásnak egyáltalán nem felel meg.
Pozitívumként értékelte az önkormányzati vezetõ, hogy – miként a törvénytervezet indoklása is fogalmaz harmadával nõ az európai uniós önerõalap. A számok azonban azt mutatják, ennél is nagyobb mértékû a
növekedés, hiszen az idei tízmilliárd
forinthoz képest jövõ évre tizenötmilliárddal számolnak. (Ennek egy részébõl egyébként az integrációs fejezetben Környezet és Energia Operatív
Program – KEOP – derogációs projektek kamattámogatása címen új elõirányzat nyílik. Ez az ivóvízminõség javítását szolgáló, és a szennyvíz-, továbbá a hulladéklerakó-beruházások
– EU és hazai támogatással nem finanszírozott költségéhez kapcsolódó
– hitelforrás-terheit könnyíti majd.)
A felek végül is úgy álltak fel az

asztaltól, hogy mindenképpen részletesebb tárgyalásokra lesz még szükség, a szociális feladatok és források
alakulásával kapcsolatban pedig külön is tárgyalni szeretnének a szociális
tárcával, hiszen ez a terület teljesen
átalakul a következõ esztendõben
(lásd Localinfo, 2007. augusztus).
A költségvetés benyújtására szeptember utolsó munkanapján került
sor, tehát idõben történt meg. Veres
János pénzügyminiszter a fõ számokat ismertetve elmondta: a bevételi
fõösszeg az idei 14 980,1 milliárd forintról 15 921,1 milliárd forintra nõ.
A kiadási fõösszeg 16 594,5 milliárdról 17 164,9 milliárd forintra emelkedik. A GDP az idei 2,2 százalékot követõen jövõre 2,8 százalékra bõvül, s
27 440 milliárd forint lesz. Az államadósság a GDP százalékában az idei
65,6 százalékról 66,1 százalékra növekszik, az eredményszemléletû államháztartási hiány viszont 6,4 százalékról 4,1 százalékra mérséklõdik.
A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi
társulásokat is – 2008-ban hitelforrások nélkül több mint 3 200 milliárd
forinttal gazdálkodhatnak. 1 299 milliárd forint származik ebbõl a központi költségvetésbõl állami támogatás és
személyi jövedelemadó formájában,
190 milliárd forint az EU-támogatás,
az EU-társfinanszírozás pedig 128
milliárd forint. A hazai és EU-támogatások tehát összesen 1 617 milliárd
forintot tesznek ki, ami a tavalyi öszszeg 102,8 százaléka. További 2–2,5
százalékos bõvülésként jelentkezik az
érdekegyeztetõ tárgyalások eredményeként megvalósuló bérfejlesztés
forrásának – céltartalékból történõ –
átcsoportosítása. Az önkormányzati
forrásszabályozásban egyébként nem
lesz különösebb változás, megmarad
a helyben maradó személyi jövedelemadó mértéke, és elosztása is.
Alaposabban szemügyre véve a
költségvetési törvény tervezetét, azt
láthatjuk, hogy egy-két tételt leszá-
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mítva szinte minden önkormányzati
normatívát és elõirányzatot nominálisan változatlanra tervez a költségvetés. Az alábbiakban azokból szemezgetünk, amelyek változnak – az esetek
99 százalékában szerencsére nõnek.
3,6 százalékkal növekszik a település-üzemeltetési, igazgatási és
sportfeladatok egy fõre esõ támogatása, ami a tervek szerint 1 430 forint
lesz jövõre. Szigorítást jelent, hogy a
tervezet szerint csak a közép- és szakiskolás bejáró tanulók után kapja meg
az önkormányzat a 15 ezer ft/fõ bejáró normatvát, óvodások és általános
iskolások után már nem.
Növekszik a települési és területi
kisebbségi önkormányzatok mûködésének támogatása, összesen 16,44
százalékkal. Ugyanakkor csökkenni
látszik a minõségbiztosítás, -mérés,
értékelés és ellenõrzés támogatása,
amire idén szeptembertõl háromszázmillió forintot terveztek, jövõre
viszont egész évre hatszázmillió lesz.
A teljesítménymotivációs alap keretét
pedig egymilliárdról hétszázmillióra
csökkentené a tervezet. Kétszázmillió
forinttal növekszik ezzel szemben a
esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ támogatások kerete, amire 2,8
milliárd forint juthat jövõre.
A hivatásos tûzoltóságok kiegészítõ támogatását 14 százalékkal, 2,2
milliárd forintra tervezi növelni a
javaslat. A tûzoltók heti munkaideje

ugyanis újabb két órával csökken, az
európai uniós elõírásoknak megfelelõ
heti 48 órára, emiatt a foglalkoztatottak száma nõhet.
Az egyes szociális szolgáltatások
kiegészítõ támogatására feltehetõleg
a terület reformja miatt az idei
százötven helyett csak százmillió forintot terveznvek. Ugyanakkor a tervezet indoklása rámutat: jelentõsen
több rászorultnak válik lehetõvé a
szociális alapszolgáltatások – szociális
étkeztetés, házi segítésnyújtás –
igénybevétele; a szociális segélyek,
juttatások reálértéke pedig nõ, a
nyugdíjakéhoz hasonlóan. A szociális
étkeztetés normatívája egy százalékkal növekszik, a házi segítségnyújtásé
viszont hetven százalékkal, 111 500
forintról 190 ezer forintra. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásé ezzel
szemben 2huszonöt százalékkal csökken, negyvenrõl harmincezer forintra
fejenként.
Az alapfokú mûvészeti oktatás
támogatására 350 millió forint helyett
1,4 milliárd forintot irányoztak elõ,
amely összefügghet azzal, hogy az indoklás szerint erõteljesebb ösztönzést
kap a minõségi munka.
Új elemként jelenik meg a kistelepülési iskolák és a körjegyzõségek tárgyi feltételeinek javítására, valamint
közösségi buszok beszerzésére fordítható 3,5 milliárd forintos keret.
Újdonság a nyári gyermekétkez-

Forgalomképtelen ingatlanok eladásával operáltak
Kilenc önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyat értékesített, aminek ráadásul a
földhivatali bejegyzése is megtörtént – derül
ki az Állami Számvevõszék 2006-os önkormányzati összefoglaló vizsgálatából. Az eljárást súlyos gondnak minõsítette Bajnai Gordon önkormányzati miniszter a számvevõszék jelentésére tett észrevételében. „Az ÁSZ
érdekes jelenséget fedett fel a korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyak forgalomképessé történõ átsorolásában“ – mondta az
önkormányzati miniszter. A képviselõ-testületek ráadásul több helyen egyszerû szótöbbséggel tették ezt, amely a miniszter
meglátása szerint nem biztosítja a törzsvagyonnal való biztonságos gazdálkodást.
Nem segítette a vagyonnal történõ
gazdálkodás nyilvánosságát, átláthatóságát,
hogy az önkormányzatok több mint harmadánál lehetõvé tették a vagyongazdálkodási
rendeletben a versenytárgyalás mellõzését.
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Ezt súlyosbítja, hogy a vizsgált önkormányzatok fele nem vette figyelembe az elidegenítések során a versenytárgyalási kötelezettségre vonatkozó elõírásokat. A nyilvánosságról szólva a jelentés leszögezi: az üvegzsebrõl szóló törvény elõírása ellenére az ellenõrzött önkormányzatok mintegy fele évek óta
nem, vagy csak részben tesz eleget a támogatások, és az ötmillió forint értékhatár feletti szerzõdések közzétételi kötelezettségének.
Az önkormányzatok tavaly 277 milliárd
forintot adtak át nem szociális ellátásként
különbözõ szervezeteknek és a háztartásoknak, viszont a számadások ellenõrzését közel
tizedük nem végezte el, a rendeltetésszerû
felhasználást pedig közel nyolctizedüknél
nem ellenõrizték.
A kiemelt körbe tartozó (megyei, megyei jogú városi, Budapest fõvárosi, fõvárosi
kerületi) és a városi önkormányzatok körében az elmúlt négy évben a gazdasági prog-
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tetésre elkülönített forrás is: a Legyen
jó a gyerekeknek program keretében
1,2 milliárd forintot szánnak erre a
feladatra.
A belterületi belvízrendezés 1,5
milliárd forintos kerete helyett jövõre
a 2006-os tavaszi árvíz kárenyhítésére
szándékozk 1,1 milliárd forintot fordítani.
Igen jelentékenyen csökken a fõvárosi és megyei közalapítványok
szakmai tevékenységét támogató forrás, amire negyvenegy százalékkal kevesebb jut a tervek szerint jövõre.
A kistérségek új feladatként vállalhatják a szociális étkeztetést is,
amelyhez a többcélú társulás által
fenntartott intézményekben 6 500 forint/fõ, az intézményi társulásban
fenntartott helyeken 4 500 forint/fõ
normatívát biztosítana a költségvetés
tervezete.
Általában is igaz, hogy folytatódik a többcélú kistérségi társulások
ösztönzése. Különösen igaz ez az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ települési önkormányzatok esetében, amelyek támogatásának feltételrendszerében erõsödik – a 2007.
évi költségvetési törvényben már elfogadott szabályok alapján – a társult
feladatellátás ösztönzése.
A kormány tehát letette az asztalra elképzeléseit, jöhet a költségvetési
vita, melynek parlamenti nyitánya október 25-ére várható.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
rammal rendelkezõ önkormányzatok aránya
pozitív irányban változott – állapítja meg az
ÁSZ összefoglaló jelentése. Szintén pozitívum, hogy a költségvetési koncepcióban
foglaltakat figyelembe vevõ költségvetések
évrõl-évre nagyobb arányban felelnek meg a
jogszabályi elõírásoknak. A gazdálkodás szabályozottsága javult, melyet jelez, hogy nõtt
az elõírt szabályzatokkal rendelkezõ önkormányzatok aránya, a számlarend kivételével
javult a szabályozások minõsége is. A munkafolyamatba épített ellenõrzés rendszere és
színvonala azonban kevésbé javult az elmúlt
négy évben.
Az önkormányzatok a korábbi számvevõszéki ellenõrzések során tett javaslatok háromnegyedét hasznosították, így a kormánynak és az egyes minisztereknek tett javaslatok hatására érezhetõ javulás figyelhetõ meg
az önkormányzatok gazdálkodásának kereteit meghatározó szabályozásoknál.
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Lemaradás az uniós pénzek felhasználásánál
Magyarország a harmadik helyezett az új tagállamok között

Nem igazán hízelgõ mérleget
vont néhány napja Dalia
Grybauskaite uniós költségvetési biztos a 2004-ben
csatlakozott tíz új tagállam a
felzárkózási
támogatások
felhasználásában mutatott
eddigi teljesítményérõl. A litván nemzetiségû biztos azon
a véleményen van, hogy a
2004 és 2006 közötti strukturális és kohéziós alapok lehívása során az EU-tízek gyengébb abszorpciós képességrõl tettek tanúbizonyságot,
mint az egyébként hétéves
periódusban „vizsgázó“ régi
tagállamok.

Brüsszel legutolsó, szeptember eleji állapotot tükrözõ statisztikái szerint a
„tízek“ átlagban a 2004 és 2006 között elérhetõ strukturális alapok (öszszesen 15,5 milliárd euró) ötvenhét
százalékát tudták eddig lehívni az uniós költségvetésbõl, vagyis ennyi igazolt
számlára történt kifizetés. Mivel az
úgynevezett n+2-es szabály értelmében az adott tárgyévre vonatkozó támogatásokat legkésõbb a második év
végéig fel kell tudni használni, a tíz új
tagállamnak még tizenöt hónapja maradt hátra arra, hogy minden forrást
hiánytalanul lehívjon. Ellenkezõ esetben a pénz örökre elveszik.
Magyarország 66 százalékos mérleggel a 69 százalékos Málta és a 68
százalékos Szlovénia után, Észtország
társaságában a legkedvezõbb helyzetben van a pénzfelhasználás tekintetében. A velünk azonos méretû, vagy nagyobb országok közül Csehország
mindössze 46 százalékos, Lengyelország pedig 57 százalékos szintnél tartott szeptember elején. A viszonylag jó
pozíció ellenére hazánknak is „csipkednie kell magát“, hogy a 2008 végén
bekövetkezõ zárásig elfogyassza a rendelkezésére álló forrásokat. Ezt elem-

n+2-es szabály. A pénz
zõk szerint megnehemégsem áll korlátlan
zítheti, hogy a 2004-es
ideig rendelkezésre –
és 2006-os támogatámutatott rá Dalia Grysok maradékát egybauskaite költségvetési
szerre kell majd tudni
biztos. Kollégája, a refelhasználni a 2007 és
gionális politikáért fele2013 közötti idõszaklõs Danuta Hübner szeban folyósítandó kifirint a kohéziós alapozetésekkel, melyek vikat legkésõbb 2010 vészont nagyságrendekgéig kell tudni felhaszkel nagyobbak.
nálni, vagyis hazánknak
Ha a strukturális
és a többi új tagállamalapoknál még nem is
nak még két és fél éve
„ment el a hajó“, a hávan arra, hogy felgyorrom évre mintegy 8,5
sítsa a folyamatot.
millió eurót kitevõ koHübner biztos lapunk
héziós támogatások
Dalia Grybauskaite
kérdésére két okot is
hiánytalan felhasználámegjelölt, amiért szerinte vontatottan
sa már nehézségekbe ütközhet az EUhalad a pénzek lehívása. Az egyik,
tízek számára, legalábbis ha a jelenlegi
hogy a legtöbb új tagország nem nyújtrend folytatódik. A Bizottság kimutatott be a Bizottság által elvárt környetása szerint ugyanis a nagy közlekedézetvédelmi hatástanulmányt a projeksi és környezetvédelmi beruházásokat
tekhez, a másik, hogy lassan halad az
támogató kohéziós alapoknak mindúgynevezett NATURA 2000 természetössze huszonkét százalékát sikerült felvédelmi területek kijelölése. Számos
használniuk eddig az új tagállamokesetben szerinte emiatt nem tudta
nak. Magyarország szeptemberben
utalni a Bizottság eddig a pénzeket. A
huszonhárom százalékos szinten állt (a
regionális politikáért felelõs biztos
2004 és 2006 között elérhetõ 1,114
ugyanakkor az „ijesztgetés taktikáját“
milliárd euróból 258,4 millió eurót
választó kolléganõjével szemben egyutalt át a magyar államnak az EU),
elõre nem tartja aggasztónak a helyzeaminél csak Lengyelország produkált
tet. „Jelenleg nem látom veszélyét analacsonyabb mutatót, tizenhat százanak, hogy a támogatások elvesznek.
lékkal. Málta állt az elsõ helyen, a száAz új tagoknak túlságosan is szüksémára elérhetõ források negyvenkilenc
gük van ezekre a forrásokra ahhoz,
százalékának felhasználásával, igaz, a
hogy csak úgy kiengedjék a kezükbõl.
szigetországot kicsiny mérete és a renEgyetlen felelõs politikus sem engeddelkezésére álló források korlátozottheti meg magának, hogy ne használja
sága miatt aligha érdemes összevetni
fel a pénzeket“ – mondta Danuta
Magyarországgal. A csehek harmincHübner, aki arra is felhívta a figyelmet,
százalékos felhasználási rátája ilyen
hogy a tagországok a pályáztatással és
szempontból már árulkodóbb lehet.
a pénzek kifizetésével foglalkozó állaMég szerencse, hogy a kohéziós
mi apparátusuk megerõsítésére is
alapoknál – melyek kivitelezése a nagy
igénybe vehetnek uniós támogatásovolumenû, sokmillió eurós beruházákat.
sok miatt természetszerûleg hosszabb
Gyévai Zoltán • Brüsszel
idõt vesz igénybe – nem létezik az
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Emelt szintû ipari parkok
A cím megszerzése megnyitja a kapukat a források elõtt

Ipari park, üzleti park, businesspark – gyakran találkozunk ezekkel a táblákkal az
utak mentén, ami azt jelzi,
valamiért szívesen „tömörülnek“ a vállalkozások egy
adott területen. Miért jó ipari parkot létesíteni, és miért
jó ipari park lakójává válni?
Ezekre a kérdésekre igyekszünk választ adni cikkünkben.
Az ipari park elnevezést csak azok a telepek használhatják, amelyek sikerrel pályáztak erre a címre a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál (GKM). Magyarán az üzleti vagy businesspark csak
egy telep, amelyen több-kevesebb cég
„él“ együtt. Az idei ipari parki tender benyújtási határideje július 31-e volt, s valószínûleg ebben az évben is több – korábban üzleti parkként funkcionáló –
formáció lép be a klubba. Miért?
A GKM pályázati kiírásának megfoA zöld mezõtõl az inkubációig
Ipari parkok létesítésével és fejlesztésével sokan foglalkoznak, de kevesen mutathatnak fel olyan sikereket, mint a Budaörsi ISC Kft. A cég ingatlanfejlesztésekkel, ezen belül is elsõsorban ipari
parkok fejlesztésével, inkubátorházak,
innovációs központok építésével és üzemeltetésével, közmûberuházásokkal
stb. foglalkozik. Fõbb referenciái: Budaörsi Ipari és Technológiai Park (BITEP),
Dunavarsány Ipari Park, M5-Gyál Business Park, Kiskunlacházi Iparterület, Közép-magyarországi Innovációs Központ
(CHIC), IN-Q-tech Inkubációs Központ.
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galmazása szerint „az Ipari park cím elnyerése a jogszabályokban, és más pályázati rendszerekben megfogalmazott
támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez elõírt Ipari
park cím megszerzését jelenti, annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi
támogatást“. Tehát ipari parknak lenni
azért jó, mert ezzel megnyílik a lehetõség bizonyos források megszerzésére.
Szükséges, de nem elégséges feltétele a
pénzhez jutásnak. Persze az anyagi haszon mellett a presztízs is számít, valahogy úgy, mint a fociban: jobb NB I-ben
rúgni a bõrt, mint az osztályozó szint
alatt. A cím egyfajta kényszerítõ erõ is
(hasonlóan az EU tagsághoz), hiszen ha
a pályázó nem tartja be ígéreteit, a cím
visszavonható. Az ipari park alapítójának, üzemeltetõjének garantálnia kell a
betelepültek és a foglalkoztatottak számának bõvítését (a legújabb kiírás szerint az ötödik év végére legalább tíz betelepült céget és ötszáz fõt kell prezentálni). A parkok útján vállalkozásösztönzés, munkahelyteremtés, és – egyre inkább – az innováció támogatása folyik.

Az ipari park mint intézmény tízéves múltra tekint vissza. A fejlõdést jól
szemlélteti az összesített adatok növekedési üteme az adott év december 31-én
mért adatok alapján. (A 2006. évben
Ipari park cím elnyerésére kiírt pályázat
bírálata 2007-ben fejezõdött be, így a
legújabb 11 park adatait nem tartalmazza a táblázat, természetesen a
2007-es pályázat eredményét sem.)
(lásd táblázatunkat)
Az ipari parkok száma 1997 és
2002 között lendületesen emelkedett,
késõbb azonban csökkent az ütem (vélhetõleg azért, mert az infrastruktúra kiépítése egyre nehezebbé vált, a jó fekvésû és közlekedésû helyek az elsõ körben
elkeltek). Az összterület bõvülése hasonló képet mutat, napjainkra már több
mint tízezer hektár a parkok összterülete. Az átlagos betelepítettség is szinte
folyamatosan növekszik; ma már kevesebb a szabad terület, mint a foglalt.
A GKM az ipari parkokat speciális
vállalkozásoknak tekinti, függetlenül attól, hogy a címet igen eltérõ szervezetek
(önkormányzatok, jogi személyiségû

A társaság közel 90 hektár területen
290 vállalkozást telepített be. Tevékenysége eredményeképpen közel 4000
munkahelyet teremtett.
Az ISC nagy hangsúlyt helyez a kisés középvállalkozások (KKV) versenyképsességének növelésére is, amelyet
sokrétû, kifejezetten ennek a szektornak kialakított szolgáltatásaival (pl.: üzleti szolgáltatások, hálózat-szervezés,
testre szabott ingatlanfejlesztés) mozdít
elõ. Mindezeken felül a megújuló energiaforrások népszerûsítésére, valamint
a velük kapcsolatos információnyújtás-

ra, megújuló energia kompetencia központot mûködtet.
Mindezek kellõen hitelessé teszik a
céget ahhoz, hogy az önkormányzatok
számára is „beígérje“ a sikeres ipari parkot.
Az ISC az ipari park értékesítési,
hasznosítási, befektetés-ösztönzési feladatait látja el. Tevékenysége felöleli a
teljes fejlesztési folyamatot az ipari park
létrehozásától, a leghatékonyabb fejlesztés koncepciójának kidolgozásán és
a fejlesztés megszervezésén keresztül, a
késõbbi üzemeltetésig.

G a z d a s á g

gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, kistérségi társulások) alapította
parkok nyerhetik el. Ahogyan a tárca fogalmaz: csupán keretet biztosít a parkok mûködéséhez mind a szabályozás,
mind a fejlesztési források tekintetében.
Számos országban a parkok nem helyi
kezdeményezés alapján jönnek létre,
hanem az állam hozza létre õket, és
tisztán állami forrásból fejleszti – a kevés számú – parkot. Nálunk alulról jön a
kezdeményezés a fentiekben említett
okokból.
2007-tõl a térségfejlesztésben különösen fontos szerephez jutnak a parkok fejlesztésére kiírt pályázatok. Az Új
Magyarország Fejlesztési Tervben az
szerepel, hogy a parkok alapinfrastruktúrájának fejlesztésére és szolgáltatásaik
kialakítására a Regionális Operatív Prog-

meltetõ cégnek (a kettõ nem feltétlenül
esik egybe), és a betelepült vállalkozásnak ugyanaz a célja: a széles körû szolgáltatáskínálat. A fejlesztõ a valós és
magától értetõdõ igények (ipari és ivóvíz, szennyvíztisztítás, gáz, áram, telefonközpont, internet, porta- és recepciószolgálat, huszonnégy órás területfelügyelet, közterületfenntartás) mellett
újabb és újabb ötletekkel áll elõ, hogy a
keresletet a parkon belül tartsa, és lehetõség szerint a szolgáltatás nyújtójaként
vagy közvetítõjeként bevételre tegyen
szert. A parklakó pedig örül, hogy egy
helyen mindent megtalál, vagy legalábbis kéznél van a szolgáltató.
A parkok egyfajta belsõ piacot jelentenek egymás számára, de kifelé is
hatékonyabban tudnak fellépni, hiszen
sok külsõ szolgáltató (pl. biztosítók,

ramok nyújtanak pályázati lehetõséget,
ezért a különbözõ régiók a parkok igényeihez, egyben a térség fejlettségi
szintjéhez tudják igazítani az egyes
konstrukciókat. A cél tehát az, hogy az
ipari parkok számára közvetlenül kiírt
pályázatok a parkok fejlõdésén keresztül a térség felzárkózásához is hozzájáruljanak. A parkok fejlõdését más –
egyéb operatív programban kiírt – pályázati konstrukciók is segítik majd a
tervek szerint.
Miért jó a mindennapokban az ipari park? Mert a parkot létrehozó és üzeAz idén tizennyolcan pályáztak

bankok, stb.) szereti, ha a vállakozások
védett közegben vannak. És itt jön napjaink egyik kedvelt jelensége (vagy inkább kényszere), az integráció, ami az
ipari parkok életében is egyre inkább teret nyer. Magyarországon három ipari
park vívta ki az integrátori címet –
mondja Polgárné Májer Ildikó, az Ipari
Parkok Fejlesztési Tanácsának tagja, a
Budaörsi ISC Kft. ügyvezetõje. A címet
elnyert ipari park esetében a parkon belüli vállalkozások közötti integrációt, szinergiákat, kapcsolatokat generáló vállalkozási tevékenységet végeznek a parkok üzemeltetõi. Ez új szakasza a fejlõdésnek, hiszen az ipari parkok túlnyo-

mó többségénél az alapvetõ infrastrukturális szolgáltatásokon (csatorna- és
vízellátás, elektromos hálózat, telefon)
túl nem találunk egyéb szolgáltatásokat. Nem véletlenül – egy osztállyal feljebb lépni lényegesen nagyobb tõkebefektetéssel, és fokozottabb kockázattal
is jár.
A már mûködõ ipari parkok „maguk és betelepült vállalkozásaik egymás
közötti termelési, innovációs és információs kapcsolatainak, valamint a hálózatos építkezés, a térségi integráló szerep erõsítését és elismerését segítõ“ integrátor ipari park címet szerezhetnek –
ugyancsak a GKM pályázata alapján.
Vagyis egy ipari park integrátorrá fejlõdhet, amennyiben összefogja lakóit. Persze az integrátori címet nem adják ingyen. Jelentõs tõkebefektetés és munka
áll mögötte. Nem véletlen tehát, hogy
ma mindössze három ipari park rendelkezik integrátori státussal.
Az ipari parkot üzemeltetõ vállalkozások közül kevesek tehetik meg, hogy
bõvítsék szolgáltatásaikat. A betelepültek sem mindig igénylik ezeket, hiszen
megszerzik más formában, és más kapcsolataik felhasználásával. De azért érdemes próbálkozni, mert a valós szükségletek felmérése után célba lehet találni.
A legjellemzõbb a tanácsadás (mûszaki, jogi, pénzügyi, minõségbiztosítási probléma megoldására), a logisztikai
szolgáltatás (pl. anyagmozgató berendezések bérbeadása), a teljes körû környezetvédelmi szolgáltatás a szelektív
hulladékgyûjtéstõl a környezetvédelmi
megbízotti feladatok ellátásáig, valamint a pályázati lehetõségek figyelésében, pályázatok írásában nyújtott segítségig terjed. Azaz az integrátor jó gazda módjára segíti a vállakozások versenyképességének növelését – és mellesleg a sajátját is.
Májer Beáta

Tizennyolcan pályáztak az idén az Ipari park cím elnyerésére, ezek értékelése folyamatban van, döntés október
közepén várható – közölte a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)
kommunikációs fõosztálya az MTI érdeklõdésére.
A GKM adatai szerint Magyarországon 2006 végén 9 900 hektáron
179 Ipari park címmel rendelkezõ terület volt, betelepítettségük 53 százalékos volt. Az ipari parkokban mûkö-

dõ 3 184 vállalkozás 2006 végén
száznyolcvanhatezer fõt foglalkoztatott, tizenötezerrel többet, mint egy
évvel korábban. A parkok adták az
ipari termelés 32 százalékát, az export
37 százalékát. A tárca adatai szerint
az ipari parkokban mûködõ vállalkozások beruházásainak értéke 2006 végén 1 990 milliárd forintot tett ki.
A 2006. évi ipari park pályázat
eredményeként az idén áprilisban 11
pályázó nyerte el a cím viselésének jo-

gát; Magyarországon jelenleg 190
ipari park mûködik. Az ipari parkok
fejlesztésének pénzügyi támogatására
az Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) regionális operatív programjaiban van lehetõség. Valamennyi régió
meghirdette az ipari park fejlesztésére
szóló pályázatát. 2007–2008-ban
több mint harmincmilliárd forint támogatást nyerhetnek a pályázók, köztük a terület infrastruktúrájának kiépítésére, szolgáltatások fejlesztésére.
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Az üzletrészvétel közbeszerzési vonatkozásai

Az önkormányzati szférában
megtorpanás mutatkozik a
PPP-konstrukció alkalmazása
tekintetében. Ezért az önkormányzatok új utakat, konstrukciókat keresnek annak érdekében, hogy elképzeléseiket
megvalósítsák. Néha az ötlet
jó, de a megvalósításba hiba
csúszik – s szinte mindig a közbeszerzés területén.
Közbeszerzési irodánk egy igen érdekes konstrukció kidolgozásában
vett részt. A részletek ismertetése
nélkül a konstrukció lényege abban
foglalható össze, hogy az önkormányzat a saját tulajdonát képezõ
telekingatlanon iskolát kíván létesíteni. Ennek érdekében projektcéget
alapít, majd az üzletész felosztása
után a felosztott üzletrész egy részét
egy befektetõnek értékesíti, egyben
rendelkezve az üzletrész visszavásárlásának felté-teleirõl is. Ezt követõen
kezdõdik meg a létesítmény kivitelezése, a kivitelezés befejezését követõen, s az üzletrész befektetõtõl történõ visszavásárlását követõen az
önkormányzat rendelkezik a felépített létesítménnyel. A konstrukció
számos vetületével (adó, illeték stb.)
most nem foglalkozunk, csupán az
általa felvetett közbeszerzési vonatkozású kérdést vizsgáljuk meg, nevezetesen felmerül-e a Kbt. alkalmazásának kötelezettsége az üzletrész
visszavásárlási jogának kikötésére tekintettel?
Az önkormányzati tulajdonú üzletrész eladása természetesen nem
tartozik a Kbt. hatálya alá. Amennyiben azonban egyidejûleg a visszavételrõl/vételrõl rendelkeznek a felek,
és meghatározzák az ezért a klasszikus ajánlatkérõ által fizetendõ ellenszolgáltatás összegét, felmerül a
közbeszerzési kötelezettség.
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A Kbt. nem nevesíti az üzletrész
adásvételét, sem a közbeszerzés tárgyainak meghatározásánál, sem a
kivételi körökbe tartozó esetekben.
Kialakult joggyakorlat, általánosan
elfogadott döntõbizottsági jogértelmezés sem ismert. Mégis, értelmezésünk szerint a közbeszerzési törvénybõl levezethetõ az, hogy fennállnak az üzletrész-adásvétel esetében egyrészt a közbeszerzés fogalmi
ismérvei (hiszen visszterhes rendelkezést tartalmaz a visszavásárlásról
rendelkezõ okirat), másrészt az árubeszerzés fogalmi elemei, összhangban a gazdasági társaságokról szóló
törvény üzletrészre vonatkozó fogalom-meghatározásával és a polgári
törvénykönyv tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseivel (fennáll a forgalomképesség, birtokba vehetõség,
ingó jelleg). Érvelésünk alapján tehát
az üzletrész megszerzése mindenképpen a Kbt. hatálya alá tartozik,
és ez a kötelezettség fennáll a viszszavásárlás esetében is. Ekkor viszont mérlegelhetõ egy hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatáSDR KÖZBESZERZÉSI IRODA KFT.
• közbeszerzési, tervpályázati és
koncessziós eljárások teljes körû
bonyolítása
• bírálati szempontok kidolgozása,
az értékelésben való szakértõi
közremûködés
• építési beruházásoknál mûszaki
(tervezõi szakértelem és mûszaki
ellenõri háttér) biztosítása
Tel: 06 20 9270-910
littmann@sdrkozbesz.hu

sa, ha annak feltételei fennállnak.
Ha más megközelítésbõl vizsgáljuk a
kérdést, akkor is az elõzõ következtetésre jutunk. Nevezetesen ne a beszerzési tárgy, hanem a beszerzési
igény oldaláról vizsgáljuk meg a
problémát. A Kbt. kimondja, hogy a
hatálya alá tartozó beszerzési igények kielégítésére kötelesek az ajánlatkérõk az általános szabályok szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására. Mit jelent ez esetünkben? Az
önkormányzat beszerzési igényét,
ami példánkban egy iskola létesítése, egy épületet tulajdonló társaság
üzletrészének megszerzésével kívánja kielégíteni. Nem kétséges, hogy
ezt közbeszerzési eljárás lefolytatásával teheti meg.
Ugyancsak a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét
támasztja alá a Kbt. preambuluma
(közpénzek ésszerû felhasználásának átláthatósága, széles körû nyilvánossága, ellenõrizhetõsége, a verseny tisztaságának biztosítása), de
maguk az alapelvek is (versenytisztaság, nyilvánosság, esélyegyenlõség).
Nem titkoljuk el, hogy van az
elõzõektõl lényegesen eltérõ álláspont is, mely szerint az üzletrész vagyoni jogokat megtestesítõ elvont
fogalom, és mint ilyen nem tekinthetõ a Kbt. árubeszerzés kategóriájába tartozó ingó dolognak. Ezen álláspont hívei szerint, mivel nem nevesíti ezt a beszerzési formát a Kbt.,
ezért kiterjesztõ értelmezés lenne az
árubeszerzés szabályait alkalmazni,
és a Kbt. ilyen alkalmazása ellentétes
annak kógens jellegével.
Mi magunk az elõzõekben kifejtett érvekre tekintettel nem tudunk
azonosulni ezzel az állásponttal.
Dr. Littmann Éva
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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Nem használjuk a Napot sem
Egyelõre csak 450 hazai családi házon van napkollektor

Bár elõször fõleg a fõvárosiak
érdeklõdtek iránta, mára már
vidéken is nagy kereslete van
a napkollektoroknak. A napenergiával – melyet a legköltségtakarékosabb megújuló
energiának tartanak – egyes
becslések szerint hazánk melegvízellátásának hatvan, míg
fûtési igényének harminc százalékát lehetne fedezni.
A rendszer nemcsak nálunk, hanem a
felmérések szerint egész Európában hódító úton van, így Spanyolországban,
Portugáliában, Görögországban, Franciaországban és Olaszországban is egyre többen használják – de a legtöbben
még mindig Németországban. Ott egy
2000-ben született energiatörvény segített abban, hogy mára a világ napenergia-termelésének ötvenöt százaléka
azokból a napelempanelekbõl származ-

zon, amelyeket a németek a Balti-tenger és a Fekete-erdõ között állítottak fel.
Érdekesség, hogy mindezek ellenére a
német villanyáram-szükséglet mindössze három százaléka származik a
napenergiából, ám deklarált kormányzati törekvés, hogy a közeljövõben tovább javítsanak ezen az arányon.
Míg már most több mint háromszázezer napkollektor van Németországban, addig az energiatörvény
„csak“ százezret irányzott elõ. Ezek a
rendszerek körülbelül háromezer megawatt áramot termelnek, azaz ezerszer
többet, mint 1990-ben. A napkollektorok fõleg családi házak, farmerek és kisvállalkozók tulajdonában vannak, akik
hasznot húznak abból, hogy a kormány

támogatja a megújuló energiaforrásokat – ami nemcsak a lakosoknak, hanem a gazdaságnak is jó, hiszen jelenleg kétszázötvenezren dolgoznak az ország ezen szektorában. Egyes becslések
szerint a következõ öt évben kilencvenezerrel nõhet az ezen a területén dolgozók száma, és nem kizárt, hogy 2020-ra
elérik a kétszázezres létszámot.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által készített megújulóenergiastratégia tartalmazza is azt a célkitûzést, hogy növelni kell a napenergia nagyobb arányú alkalmazását. Egyelõre
mégsem vállaltunk túl sokat: amíg Európában összességében tizenkét százalékos megújuló arányt
fogadtak el 2010-ig,
addig Magyarország
3,6 százalékot. Ezt sikerül is teljesíteni, hiszen néhány széntüzelésû erõmûvünk fatüzelésre állt át, ez pedig
rögvest 4,5 százalékos
megújulóenergiaarányt eredményezett. A következõ vállalás már merészebb lett, hiszen 2020ig kell húsz százalékot elérnünk. A dokumentum szerint, bár Magyarország
egyes megújuló energiaforrásokat tekintve jelentõs potenciállal rendelkezik,
a beruházási tõke és az eddigi trendek
nemigen támasztanak alá ilyen távon
ennél nagyra törõbb tervet. Az ország
elméleti napenergia-potenciálja önmagában meghaladja a jelenlegi energiafelhasználást (valamivel több, mint
1000 PJ/év), és már egy 1999-es kormányhatározat húszezer napkollektoros háztetõt tûzött ki célul. A tavalyi
évig ilyen célra csak 450 családi ház kapott támogatást, míg például a jóval
gyengébb adottságú, de gazdagabb

Ausztriában körülbelül harmincszor ekkora felületet borítanak a napkollektorok. A napenergia költségigényes ugyan,
de az elmúlt évtizedben egy átlagos
napelemmodul ára kevesebb, mint harmadára esett, ráadásul, mint iparág
évente 35 százalékkal növekszik a piaca.
Magyarországon eleinte Budapesten és Pest megyében volt a legtöbb érdeklõdõ a napenergia iránt, de hamarosan a nagyobb vidéki városokban, így
Gyõrben, Szombathelyen és Szegeden
is megjelentek a napkollektorok. Nem
maradt ki Miskolc sem, ahol nemrég átadták az ország elsõ, panelházra szerelt
napkollektorrendszerét.
Az elképzelések szerint a beruházásnak köszönhetõen akár már jövõre
hatvan százalékkal csökkenhet a vízmelegítés díja. Mindezek ellenére a lakók
egyelõre nem fizetnek kevesebb közös
költséget, mert a beruházást úgynevezett harmadik feles konstrukcióban végezték el, tehát a kivitelezõ fizette a beépítést, míg a lakók a felújítás rájuk esõ
részét törlesztik. Ez egy másfél szobás
lakás esetében 3 600 forinttal több
költséget jelent, de ennek köszönhetõen a rendszer tíz év múlva a lakók tulajdonába kerül.
A rendszer már most megmutatta
kedvezõ hatásait, ugyanis, amíg a felújítás elõtt 1706 GJ volt a hõfelhasználás
évente, addig mára ez több mint a felére, 806 GJ-ra csökkent. A beruházás során egy húsz kollektorból álló rendszert
telepítettek a tetõre, ami a szereléssel és
a vízvezetékek cseréjével együtt huszonhatmillió forintba került. A szisztéma
számítógéppel vezérelt központja a pincében található, ahonnan minden adat
nyomon követhetõ.
Dzindzisz Sztefan
sztefan@freemail.hu
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Százmilliárdos környezetvédelmi pályázatok
Kamattámogatást ad a kormány az önrész elõteremtésének megkönnyítésére

Élhetõbb országot és okosabb
energiagazdálkodást akar megteremteni a kormány most elindult környezetvédelmi pályázataival. Sok-sok milliárdról van
szó, mely összegek nagy részére
az önkormányzatok is tenderezhetnek. Novemberben kezdõdik a második szakasz, míg a
központi régióban élõk számára októberben írnak ki úgynevezett tükörpályázatokat.
A környezetvédelmi célokra 2008 végéig
342 milliárd forintra lehet pályázni, aminek köszönhetõen javulhat az ország
környezeti állapota – jelentette be Fodor
Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter. A tenderezhetõ célok között találjuk a szennyvízelvezetést és -tisztítást,
az ivóvízminõség javítását, a hulladéklerakók fejlesztését, a természet sokszínûségének védelmét, valamint az alternatív
energiák hasznosítását is.
A környezetvédelmi fejlesztések bonyolultsága, az elõkészítési tevékenységek forrás- és idõigénye indokolja, hogy
egyes pályázatokat kétfordulós konstrukció keretében hirdessenek meg – közölte a miniszter. A pályázók azonban
segítséget kapnak, hiszen a közremûködõ szervezet folyamatos szakmai és menedzsment-tanácsadással segíti a projektek részletes kidolgozását az elõkészítési idõszak alatt. További könnyítés lehet, hogy a projektgazdáknak lehetõsége van a kidolgozás költségeinek folyamatos elszámolására is.
A 2007–13-as idõszakban a szigorúbb uniós elvárások eredményeképpen
a jövedelemtermelõ projektek (szennyvíz, ivóvíz, hulladék) esetén az elvárt önerõ mértékének tíz és harminc százalék
között kell lennie. Hogy ezt valamennyire kompenzálni tudja a kormányzat, engedményt tett a korábbiakhoz képest:
jövõre megközelítõleg kétmilliárd forintnyi kamattámogatást biztosít azon ön-
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kormányzatok részére, akik az önrész
egy részét hitelfelvétellel vagy kötvénykibocsátással akarják biztosítani – jelentette be Bajnai Gordon önkormányzati és
területfejlesztési miniszter. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az önerõ felvételéhez együttmûködnek a Magyar Fejlesztési Bankkal, amely huszonöt éves,
kedvezõ lejáratú hitelt nyújt az érdeklõdõ helyhatóságoknak. A kormány a hitel
elsõ öt éve alatt vállalja át a kamat 75
százalékát – jelentette be a miniszter.
A most meghirdetett pályázatokkal
természetesen nincs vége az életminõség javítását célzó programoknak, hiszen novemberben indul a mostani csomag második része, akkor árvíz- és vízminõség-védelemmel, a hulladékgazdálkodással valamint környezeti kármentesítési feladatokkal összefüggõ témákban
lehet tenderezni. Ugyancsak fontos tudnivaló, hogy a Közép-magyarországi Régióban élõk a most bemutatandó pályázatokon nem indulhatnak, számukra ok-

tóberben indulnak tükörprogramok. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a
Központi Régió relatív fejlettsége miatt
számukra külön pályázatokat kell kiírni.

É L H E T Õ B B É V Á L H AT
M A G YA R O R S Z Á G
A kormány deklarált célja, hogy 2015-re
minden olyan városban, ahol a lakosságszám meghaladja a kétezer fõt, legyen kiépített csatornarendszer – emelte ki Fodor Gábor. Erre a programra
szükség is van, mivel jelenleg a lakásoknak mindössze 67 százaléka csatornázott, ráadásul további problémákat
okoz, hogy a szennyvíztisztítók kapacitáskihasználtsága rendkívül alacsony,
amin ugyancsak javítana a kormány.
A pályázat (KEOP 1.2.) keretében
az elkövetkezõ tizenöt hónapban az
önkormányzatok új szennyvíztisztító
telepek, csatornahálózatok kialakítására pályázhatnak összesen 188 milliárd

K ö r n y e z e t v é d e l e m

forint értékben. Aki lemarad, annak
sem kell aggódnia, hiszen 2009-tõl
nagyjából hasonló volumenû támogatásokra lehet számítani. Fontos
tudnivaló a pályázattal kapcsolatban,
hogy a tervezés során kiemelt figyelmet kell szentelni annak, mennyire
költséghatékony a beruházás, mivel
ezt az elbírálás során külön, hangsúlyosan fogják pontozni.
Hasonlóan fontos program az
ivóvízminõség javítását célzó KEOP
1.3.-as pályázat, mivel hazánkban jelenleg majdnem kilencszáz településen isznak rossz minõségû vizet, s ez
két és fél millió magyar életét keseríti
meg. Az Alföldön vannak a legnagyobb problémák, de arzénes, bóros,
nitrites, vagy épp ammóniumos vizet
isznak sokan a Dél-Dunantúlon és
Észak-Magyarországon is.
A szeptemberben induló tendernek köszönhetõen közel kétszázmilliárdot költenek erre a célra, amibõl
idén és jövõre ötvenhat milliárdra lehet pályázni. Hasonló kezdeményezés már 2004-ben is volt, illetve a Kohéziós Alapból is finanszíroztak ilyen
célokat, ám most lényegesen több az
elnyerhetõ pénz. Érdemes minél hamarabb kidolgozni a terveket, mivel a
szakemberek szerint sok érdeklõdõ
várható.
Ugyancsak az élhetõbb környezet kialakításáért hozták létre a KEOP
2.3.0.-es pályázatot, melynek célja,
hogy a települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programokat el lehessen végezni. Az indoklás szerint a Magyarországon feltárt települési szilárdhulladék-lerakók nagy része elhagyott,
bezárt, éppen ezért rendezett rekultivációjuk, bezárásuk elkerülhetetlenné
vált.
A program azért fontos, mivel a
hulladéklerakók szennyezik a felszíni
és felszín alatti vizeket is. De nemcsak
ezeket, hisz a mûszakilag nem megfelelõen lezárt tárolók a lakókörnyezetet, illetve közvetlenül a lakosságot
is veszélyeztethetik, így a pályázatra
az önkormányzatok, illetve társulásaik jelentkezését várják. A következõ
két évben közel hatvanmilliárd forint
támogatást osztanak szét ezen célokra, ám a program folytatódni fog,
aminek köszönhetõen a kormány reményei szerint 2010-ig 850, míg
2015-ig 1 500 szilárdhulladék-lerakó
újulhat meg.

JÓ

D O LO G A B I O M A S S Z A ?

A kormány támogatja az olyan megújuló energiákra való áttérést is, mint például a biomassza, geotermikus, víz-, nap-,
szélenergia. Ezeknél a projekteknél kiemelt szempont, hogy csökkenteni tudják az üvegházhatású anyagok kibocsátását. Ezzel kapcsolatban érdekes, hogy
a Magyar Természetvédõk Szövetsége a
közelmúltban sürgette a kormányt,
hogy kizárólag olyan biomassza-stratégiát fogadjon el, amely a bioüzemanyagok termelését társadalmilag és
környezeti szempontok szerint is elfogadható keretek
közé szorítja. A
gond szerintük az,
hogy nem szabad
meggondolatlanul
terjeszteni a bioüzemanyagot, mivel
az amellett, hogy
nem járul hozzá tevékenyen az éghajlatváltozás mérsékléséhez, akár az élelmiszer- és takarmányárak növekedését is okozhatja.
Ennek megfelelõen
nem támogatják azt
az uniós politikát
sem, ami szerint 2020-ra a bioüzemanyagok arányát tíz százalékra kellene
bõvíteni egész Európában.
Ezzel kapcsolatban a nemzeti energiahatékonysági ügynökség, az Energia
Központ Kht. úgy tájékoztatott, hogy
bár a biomassza nem a leghatékonyabb
módja a megújuló energiák használatának, mégis támogatják, mert annak öszszetétele, formája is folyamatosan változik. Így mivel a bioüzemanyagok hatásfoka várhatóan növekedni fog a közeljövõben, a kérdés az: megvárjuk, amíg tökéletesítik, és akkor kezdjük használni,
vagy belevágunk, és már a fejlesztésben
is részt veszünk. A magyar kormány az
utóbbi mellett döntött.

E N E R G I A P Á LY Á Z AT O K
Ö N KO R M Á N Y Z AT O K N A K
Ennek a gondolatnak megfelelõen támogatáshoz juthatnak a hõt és/vagy villamos energiát megújuló energiából
elõállító projektek (KEOP 4.1.). A nagyvállalatok egytõl nyolcszázmillió forintig
terjedõ támogatást vehetnek fel, míg az

egyéb kedvezményezettek egytõl ötszázmillióig kaphatnak pénzt. Fontos tudnivaló, hogy a maximális támogatás is
„csak“ ötvenszázalékos lehet. A pályázatra fõleg önkormányzatok jelentkezését várják, de indulhatnak még kis- és középvállalkozások, távhõszolgáltató cégek, illetve értelemszerûen nagyvállalatok is.
Ugyancsak támogatandó cél az
energetikai hatékonyság fokozása (KEOP
5.1), mely pályázat keretében az épületek korszerûsítésére lehet pénzt kapni.
Az elképzelések szerint a támogatás
eredményeként
javul a hazai energiafelhasználás
hatékonysága, és
ezzel párhuzamosan csökken a klímapolitikai szempontból kiemelt
jelentõségõ üvegházhatású gázok
kibocsátása.
A konstrukció elsõsorban kis
és közepes méretû projekteket támogat száztól ötszázmillió forintig,
a támogatás mértéke a megtérülés
paramétereitõl
függõen tíz és ötven százalék közötti lehet. A kedvezményezetti kört a költségvetési szervek, távhõszolgáltatók, valamint a kkv-k alkotják. A célok megvalósítására 2007–2008-ban mintegy 8,76
milliárd forint áll rendelkezésre.
Korszerûsítenék a központi és helyi
költségvetési szervek, alapítványok és
egyházak épületeiben az elektromos, világítási és fûtési rendszereit is, ám ezt nem
a hagyományos, hanem úgynevezett harmadik feles konstrukcióban (KEOP 5.2).
Erre azért van szükség, mert ezek a szervek gyakran fizetésképtelenek, így a vállalkozás és az intézmény között létrejövõ
szerzõdés értelmében a vállalkozás megelõlegezi az intézmény részére a beruházáshoz szükséges összeget, pályázik a
forrásra, lebonyolítja a kivitelezést, majd
az intézmény a beruházás eredményeként megvalósuló energiaköltség-csökkentése terhére tartósbérleti szerzõdés
keretében törleszt a vállalkozónak. Erre a
célra a következõ két évben 1,84 milliárd
forint áll majd rendelkezésre.
Dzindzisz Sztefan
dzsztefan@gmail.com
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Év végéig kétszáz pályázat nyílik meg
Bajnai: ezermilliárd forint uniós forrás az önkormányzatoknak

A 2007–2013 közötti idõszak
pénzügyi forrásai rendkívül
komoly lehetõséget jelentenek az önkormányzatok számára: csak 2007-ben és 2008ban 950 milliárd forint uniós
forrásra pályázhatnak az önkormányzatok, többségében
a regionális operatív programok kertében – mutatott rá
Bajnai Gordon, önkormányzati miniszter a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából
kiadott köszöntõjében. A források sorra nyílnak, október
elején például 58 milliárd forintos keret válik elérhetõvé a
turisztikai ágazgat számára.

A Magyar Országgyûlés 2000-ben, a
helyi önkormányzati rendszer létrehozásának tizedik évfordulóján határozatban nyilvánította szeptember
30-át a Helyi Önkormányzatok Napjává. „Ez a nap nem csupán ünnep
számunka, de alkalmat is ad az elkövetkezendõ idõszak céljainak együttes átgondolására“ – olvasható a miniszter köszöntõjében, amelyben az
eredmények és feladatok összefoglalására helyezte a hangsúlyt, különös
tekintettel az uniós forrásszerzési lehetõségekre.

NEGYEDIKKÉNT

FOGADTÁK EL

A M A G YA R P R O G R A M O K AT
„Komoly sikernek tartom, hogy hazánk jól felkészült az uniós források
fogadására. Az önkormányzatok, a
civilek és a kormányzat közös munkájának elismerése, hogy az Európai Bizottság a huszonhét tagország közül
negyedikként fogadta el a magyar regionális és ágazati operatív programokat.“ – emelte ki köszöntõjében
Bajnai Gordon. Erre egyébként szeptember közepén került sor; a bizottság által elfogadott tizenhárom operatív programot az Európai Regioná-
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lis Fejlesztési Alapból finanszírozzák,
két további programhoz az Európai
Szociális Alap adja a pénzt. Magyarország összesen huszonöt milliárd
eurót használhat fel a program idõszakában, és ezzel a hatodik legnagyobb kedvezményezettje az EU kohéziós politikájának. A miniszter köszönetet is mondott Brüsszelben az
Európai Bizottság illetékeseinek
azért, hogy a Magyarországgal
együtt csatlakozott országok programjait jóval megelõzve, az Unióban
negyedikként fogadták el a regionális
programjainkat.
INDULNAK A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAMOK
A minisztérium által online terjesztett
önkormányzati
tájékoztatóban
olvasható köszöntõben a miniszter
bejelentette: hamarosan elindulnak a
városfejlesztési és városrehabilitációs
programok, amelyek – szakértõi segítségnyújtás mellett – integrált fejlesztési lehetõségeket biztosítanak a nagyobb városok számára. A tárcavezetõ
rámutatott: jelenleg közel ötven pályázat érhetõ el, ez az év végére kétszázra emelkedik, értékük pedig meghaladja az ezer milliárd forintot.
Az ÚMFT operatív programjai
mellett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Területi Együttmûködés forrásaiból is egyre több pályázat válik elérhetõvé az önkormányzatok számára – húzta alá a miniszter.

ÖTMILLIÁRD

VIDÉKFEJLESZTÉSRE

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programot épp szeptember 19-én fogadta el az Európai Unió vidékfejlesztési bizottsága; a 2007–2013. évre
szóló program több mint ötmilliárd
euró (1 250 milliárd forint) fejlesztési
forrást tartalmaz a magyar mezõgazdaság részére, ebbõl 3,8 milliárd
euró a közösségi rész, a fennmaradó
hányad pedig a magyar nemzeti kiegészítés.
A szeptemberben megnyílt környezetvédelmi pályázatokról elõzõ oldalainkon olvashattak, a január elejéig pályázható oktatási infrastrukturális beruházások támogatási rendszerét szeptemberi lapszámunkban mutattuk be. Lapzártánk után indulnak
útnak a turisztikai termék- és attrakciófejlesztést támogató pályázatok,
amelyek október 4-étõl lesznek elérhetõk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. Utóbbiak segítségével
mintegy kétszázötven projekt részesülhet több mint ötvennyolc milliárd
forint támogatásban.

T Õ K E I N J E KC I Ó

A TURIZMUSNAK

A turisztikai szektorba még soha nem
összpontosult akkora fejlesztési forrás,
mint a 2007–2013-as idõszakban. Az
I. NFT keretében mintegy harmincegy
milliárd forint állt rendelkezésre az
ágazat fejlesztésére. Ezzel szemben
2007–2013 között háromszáz milliárd

P á l y á z a t

forint támogatja a turizmus szektora
fejlõdését az ÚMFT keretében. A kiindulási helyzet igen jó: idén ismét rekordot döntött a magyar turizmus – a belföldi vendég éjszakák száma elõször
lépte át az 5,5 milliós határt az év elsõ
hét hónapjában –, az ágazat a fejlesztési forrásoknak köszönhetõen a gazdaság húzóágazatává válhat. Az ÚMFT
az ágazat három területére koncentrálja az uniós pályázati forrásokat: turisztikai termék- és attrakciófejlesztés, fogadóképesség javítása, valamint desztináció-menedzsment fejlesztése. E három területre, valamint a kiemelt tu-

séggel rendelkezõ intézmény, amely
közremûködésével áthidalhatóvá válnak az országok közötti jogszabályi,
bürokratikus különbségek, ezáltal felgyorsulhatnak a döntéshozatali és
végrehajtási folyamatok.

BELEHÚZOTT

AZ

NFÜ:

EGY

S Z Á Z A L É K A L AT T A R E S TA N C I A
Az általános pályázati kedvet növelheti az is, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnek sikerült egy százalék
alá szorítania a kilencven napnál régebben ki nem fizetett számlák ará-

Az intézményrendszer hibájából ki nem fizetett számlák számának
változása az elmúlt fél évben

risztikai projektekre 2007–2008 folyamán összesen mintegy százötvenöt
milliárd forint jut.
A fejlesztések fõ célja a régiók
turisztikai vonzerejének növelése.
Nagy hangsúlyt kap a pályázatokban
a magas minõségû turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztése.

H AT Á R O N

ÁTÍVELÕ TERÜLETI

EGYÜTTMÛKÖDÉSI CSOPORTOK
Könnyebbé válhat a határon átnyúló
együttmûködési projektek lebonyolítása is, augusztus elsején ugyanis hatályba lépett az Európai területi
együttmûködési
csoportosulásról
szóló 2007. évi XCIX. törvény. Ez
egyebek mellett megteremti annak a
lehetõségét, hogy az INTERREG Közösségi Kezdeményezésekben résztvevõ partnerek úgynevezett Európai
Területi Együttmûködési Csoportosulást hozzanak létre (European
Grouping of Territorial Cooperation –
EGTC). Az EGTC egy új, jogi személyi-

nyát, ezzel teljesült a márciusban
meghirdetett „nagytakarítási“ program.
A legfrissebb adatok szerint a 91365 nap között ki nem fizetett
számlák aránya 1,15 százalék. Az
egy éven túli kifizetési hátralékok
gyakorlatilag megszûntek, hiszen
ezek aránya 0,2 százalék. Ez azt jelenti, hogy tizenkét olyan projektgazda van, amely egy éven túl nem
jutott hozzá a támogatás egy részéhez (tíz GVOP, kettõ HEFOP), száztíz
projektgazda pedig három hónapnál
hosszabb ideje vár a támogatás egy
részére. Ez a jelenleg megvalósuló
projektek (közel 12 ezer) 0,1, illetve
0,9 százalékát érinti.
Március végén még mintegy
hatvanezer rendezetlen számlát tartottak nyilván, amelyek ki nem fizetésében kétharmad részt az intézményrendszer volt a ludas. A nagytakarítás ideje alatt – az idõközben
beérkezett számlákkal együtt –
nyolcvanezer számla kifizetése történt meg. Ez alapján hetvenhát mil-

liárd forint támogatást utaltak át
háromezer-négyszáz pályázó részére. Összehasonlításképpen: 2006
hasonló idõszaka alatt 2 200 pályázó jutott a támogatáshoz, tehát ebben az évben másfélszer több pályázó jutott támogatáshoz. Így ma már
csak 2 500, az intézményrendszer
hibájából kilencven napnál régebben
ki nem fizetett számla vár kiegyenlítésre, amelynek értéke 0,9 milliárd
forint.

T Á M O G AT Á S :

CSAK HA NINCS

K Ö Z TA R T O Z Á S
A nagytakarítás sikeréhez hozzájárult
a pályázók és az intézményrendszer
munkáját egyszerûsítõ intézkedések
sora, az irányító hatóságok és közremûködõ szervezetek munkatársainál
a teljesítményérdekeltség bevezetése
– értékelte a tapasztalatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
A vizsgálat feltárta a leggyakoribb késedelmi okokat is. A pályázók
oldaláról gyakran elõfordul, hogy
nem, illetve hiányosan küldik be a
számlát alátámasztó dokumentumokat, valamint nem teljes körûen, illetve késedelmesen teljesítik a hiánypótlást. Szintén hátráltatja a kifizetési folyamatot, ha a kedvezményezett
nem a szerzõdés szerinti tevékenységet végzi el, vagy nem az elõírt
ütemben. Gyakori hiba, hogy a kedvezményezetteknek köztartozásuk
van. Ennek rendezéséig nem lehet a
támogatást folyósítani.
Az intézményrendszernek is vannak típushibái – ismeri el az NFÜ. A
legjelentõsebb problémát az I. NFT
végrehajtása során az okozta, hogy a
közremûködõ szervezetek a hiánypótlásra történõ felszólítást több
körben küldték ki a kedvezményezetteknek. Erre az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében már nem lesz
lehetõség, mert a hiánypótlás során
az összes hiba kijavítására egy idõben kell felhívni a pályázók figyelmét. Nehézkessé tette a kifizetéseket
az is, hogy az eljárásrendek programonként nagyon különbözõek voltak, és változhattak is. Az ÚMFT-ben
már egységes az eljárásrend, és az
azonos a tevékenységeket igazoló
dokumentumok köre.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
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Aktuális pályázatok

Dr. Lırincz SÆndor
gyvezetı igazgat
K+F TanÆcsad K zpont

Az uniós támogatások elnyerése
érdekében célszerû az önkormányzatoknak
a legjobb referenciákkal rendelkezõ
tanácsadó cégek szolgáltatásait
igénybe venni

 DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ
• DAOP-2007-3.1.1/B Önkormányzati és állami
tulajdonú belterületi valamint önkormányzati
külterületi közutak fejlesztése. Támogatási
összeg: külterületi: min. 100 millió Ft, max.
1 500 millió Ft; belterületi: min. 10 millió Ft,
max. 400 millió Ft. Támogatási intenzitás:
leghátrányosabbnak minõsített 48 kistérségben: 90 %, egyéb esetekben: 85 % Határidõ: 2007. augusztus 16-tól – november 16ig. Kedvezményezettek: Önkormányzat, költségvetési szerv, MK Kht, NIF Zrt., 3K, konzorcium Közremûködõ szervezet: DARFÜ
• DAOP-2007-4.3.1 Akadálymentesítés
Támogatási összeg: Min. 1 millió Ft, egyszintesnél max. 10 millió Ft, többszintesnél 15
millió Ft, info-kommunikációs fejlesztésnél 3
millió Ft Támogatási intenzitás: 90 %
Határidõ: 2007. augusztus 16-tól – november 16-ig Kedvezményezettek: Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat és társulása,
egyesület, egyház, alapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, egyéb,
Közremûköjogi személyiségû nonprofit
dõ szervezet: VÁTI Kht. Szegedi Területi Iroda
• DAOP-2007-4.2.1/2F Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése Támogatási összeg: Min.
20 millió Ft, max. 1200 millió Ft (Támogatott
tevékenységek függvénye) Támogatási intenzitás: 90 %; a 64/2004. (IV.15.) Korm. rend.
Leghátrányosabb kistérségekben: 95 %. Határidõ: 2007. szeptember 25-tõl 2008. január 2-ig (kétfordulós) Kedvezményezettek: A
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. Szerinti nevelési-oktatási intézmények fenntartói
és konzorciumai Közremûködõ szervezet:
VÁTI Kht. Szegedi Területi Iroda

 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
• DDOP-2007-3.1.1 Közszolgálati intézmények akadálymentesítése Támogatási öszszeg: Egyszintesnél max. 10 millió Ft, többszintesnél max. 20 millió Ft, min. nincs, de 1
millió Ft-nál kisebb nem támogatható Támogatási intenzitás: 85 % Határidõ: 2007. augusztus 16-tól – november 16-ig Kedvezményezettek: Önkormányzat , kisebbségi önkormányzat és társulása, egyesület, egyház, alapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gaz-
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dasági társaság, egyéb, jogi személyiségû
nonprofi Közremûködõ szervezet: VÁTI Kht.
• DDOP-2007-3.1.2./2F Integrált kis- és
mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése Támogatási összeg: Min. 20
millió Ft, max. 1 200 millió Ft (Támogatott
tevékenységek függvénye) Támogatási intenzitás: 90 %; a 64/2004. (IV.15.) Korm. rend.
Leghátrányosabb kistérségekben: 95 %. Határidõ: 2007. szeptember 25-tõl 2008. január 2-ig (kétfordulós) Kedvezményezettek: A
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. szerinti nevelési-oktatási intézmények fenntartói
és konzorciumai Közremûködõ szervezet:
VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda

 ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ
• ÉAOP-2007-3.1.2 Önkormányzati utak fejlesztése Támogatási összeg: Min. 40 millió
Ft, max. 400 millió Ft Tám ogatási intenzitás:
Leghátrányosabbnak minõsített 48 kistérségben90 %, egyéb esetekben legfeljebb 85 %
Határidõ: 2007. augusztus 16-tól – november 16-ig Kedvezményezettek: Önkormányzatok és társulásai Közremûködõ szervezet:
ÉARFÜ
• ÉAOP-2007-3.1.3 Regionális hivatásforgalmú
kerékpárút-hálózat kialakítása Támogatási
összeg: Min. 25 millió Ft, max. 400 millió Ft
Leghátrányosabbnak minõsített 48 kistérségben Támogatási intenzitás: 90 %, egyéb esetekben legfeljebb 85 % Határidõ: 2007. augusztus 16-tól – november 16-ig Kedvezményezettek: Önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többcélú kistérségi társulás,
központi költségvetési szervek és intézményei, MK Kht partnerségben Közremûködõ
szervezet: ÉARFÜ
• ÉAOP-2007-4.1.1/2F Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése Támogatási összeg:
Min. 20 millió Ft, max. 1 200 millió Ft (Támogatott tevékenységek függvénye) Támogatási intenzitás: 90 %; a 64/2004. (IV.15.)
Korm. rend. Leghátrányosabb kistérségekben: 95 %. Határidõ: 2007. szeptember 25tõl 2008. január 2-ig (kétfordulós) Kedvezményezettek: A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Tv. Szerinti nevelési-oktatási intézmények fenntartói és konzorciumai Közremûködõ szervezet: VÁTI Kht. Debreceni Területi Iroda

 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
• ÉMOP-2007-4.3.1/2F Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése Támogatási összeg:
Min. 20 millió Ft, max. 1200 millió Ft (Támogatott tevékenységek függvénye)
Támogatási intenzitás: 90 %; a 240/2006.
(XI.30.) Korm. rend. elmaradott településeknél: 95 %. Határidõ: 2007. szeptember 25tõl 2008. január 2-ig (kétfordulós) Kedvezményezettek: A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Tv. Szerinti nevelési-oktatási intézmények fenntartói és konzorciumai Közremûködõ szervezet: VÁTI Kht. Miskolci Területi Iroda

 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

• KDOP-2007-4.2.2 Kerékpárút hálózat fejlesztése Támogatási összeg: Min. 10 millió
Ft, max. 150 millió Ft Támogatási intenzitás:
80 % Határidõ: 2007. augusztus 16-tól
2007. november 16-ig Kedvezményezettek:
Önkormányzatok, intézményei, társulásai,
kistérségi többcélú társulások, központi költségvetési szervek és intézményei Közremûködõ szervezet: KDRFÜ
• KDOP-2007-5.1.1/2F Közoktatási infrastrukturális fejlesztés Támogatási összeg: Min. 20
millió Ft, max. 1200 millió Ft (Támogatott
tevékenységek függvénye) Támogatási intenzitás: 90 % Határidõ: 2007. szeptember 25tõl 2008. január 2-ig (kétfordulós) Kedvezményezettek: A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Tv. szerinti nevelési-oktatási intézmények fenntartói és konzorciumai Közremûködõ szervezet: VÁTI Kht. Székesfehérvári
Területi Iroda

 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
• KMOP-2007-1.2.2 Komplex technológiai
beruházás a hátrányos helyzetû kistérségekben induló vállalkozások részére Támogatási
összeg: Min. 35 millió Ft, max. 150 millió Ft
Támogatási intenzitás: 30 % Határidõ: 2007.
augusztus 24-tõl december 31-ig Kedvezményezettek: Kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA hatálya
alá tartozó egyéni vállalkozók Közremûködõ
szervezet: MAG Zrt.
• KMOP-2007-1.2.3 Komplex technológiai
beruházás a hátrányos helyzetû kistérségek-

„K+F“ Tanácsadó Központ Kft.
Vidékfejlesztési és Önkormányzati Pályázati Iroda
Székhely: 1055. Budapest, Alkotmány utca 12.
Pályázati Iroda: 8000. Székesfehérvár, Kadocsa út 3/A
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ben induló vállalkozások részére Támogatási
összeg: Max. 500 millió Ft (létrehozott új
munkahely függvénye) Támogatási intenzitás: Pest megye 30%, Budapest – 25 %,
Határidõ: 2007. au201101.01-tõl 10 %H
gusztus 24-tõl december 31-ig Kedvezményezettek: Kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságok Közremûködõ szervezet: MAG
Zrt.
• KMOP-2007-1.2.7 E-kereskedelem és
egyéb e-szolgáltatások Támogatási összeg:
Min. 2 millió Ft max. 16 millió Ft Támogatási
intenzitás: Max. 35 %, Pest megye 30 %,
Budapest – 25 %, 2011.01.01-tõl 10 % Határidõ: 2007. augusztus 24-tõl november
30-ig Kedvezményezettek: Gazdasági társaságok (kettõs könyvvitelt vezetõk), szövetkezetek, egyéni vállalkozók, gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseleti szervezetei
Közremûködõ szervezet: MAG Zrt.
• KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése
Támogatási összeg: Min. 15 millió Ft, max
500 millió Ft Támogatási intenzitás: Max. 80
% Határidõ: 2007. augusztus 16. – november 16-ig Kedvezményezettek: Önkormányzatok, intézményei, társulásai, kistérségi
többcélú társulások, központi költségvetési
szervek és intézményei Közremûködõ szervezet: Pro Régió KMRFSz
• KMOP-2007-4.5.3 Önkormányzatok illetõleg önkormányzati feladatellátást biztosító
egyes közszolgáltatások akadálymentesítése
Támogatási összeg: Min. 2 millió Ft, max.
egyszintesnél – 10 millió Ft, többszintesnél –
25 millió Ft Támogatási intenzitás: Legfeljebb 90 % Határidõ: 2007. augusztus 16. –
november 16-ig Kedvezményezettek: Önkormányzat , kisebbségi önkormányzat és társulása, egyesület, egyház, alapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság,
egyéb, jogi személyiségû nonprofit Közremûködõ szervezet: VÁTI Kht Budapesti Területi Iroda

 NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
• NYDOP-2007-4.3.1/B Kerékpár-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén Támogatási összeg: Min. 10 millió Ft, max.
200 millió Ft Támogatási intenzitás: Leghátrányosabbnak minõsített 48 kistérségben 80
%, egyéb esetekben legfeljebb 80 % Határidõ: 2007. augusztus 16. – november 16-ig
Kedvezményezettek: Önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többcélú kistérségi
társulás, központi költségvetési szervek és intézményei, kiemelten MK Kht, NIF Zrt Közremûködõ szervezet: NYDRFÜ
• NYDOP-2007-.5.3/2F Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Támogatási
összeg: Min. 20 millió Ft, max. 1200 millió
Ft (Támogatott tevékenységek függvénye)
Támogatási intenzitás: 90 % Határidõ:
2007. szeptember 25-tõl 2008. január 2-ig
(kétfordulós) Kedvezményezettek: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. Szerinti nevelési-oktatási intézmények fenntartói és
konzorciumai Közremûködõ szervezet: VÁTI
Kht. Szombathelyi Területi Iroda

 KÖRNYEZET ÉS ENERGETIKAI
OPERATÍV PORGRAM
• KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás
projektek támogatására Támogatási öszszeg: 1. ford.: összegszerû határ nincs, de
az elõkészítés költsége nem haladhatja
meg a tervezett elszámolható beruházási
összköltség 6%-át, 2. ford.: min. 200 millió
Ft, maximum nincsen Támogatási intenzitás: 1. ford.: 85 % (központi költségvetési
szerv esetén 100 %), 2. ford.: min. 50 %,
max. 85 % Határidõ: 2007. október 24-tõl,
értékelési határnapok:2007. november 2.,
2008. január 7., 2008. március 3., 2008.
május 5., 2008. július 1., 2008. november
3. Kedvezményezettek: Települési önkormányzatok egyénileg, együttmûködések
(kizárólag 1. ford.) illetve társulások keretén
belül; A Magyar Állam nevében eljáró szervezet egyénileg, illetve önkormányzat(ok)tal
közösen Közremûködõ szervezet: KvVM
Fejlesztési Igazgatóság
• KEOP-1.3.0 Ivóvízminõség-javításra irányuló
projektek Támogatási összeg: 1. ford.: összegszerû határ nincs, de az elõkészítés
költsége nem haladhatja meg a tervezett
elszámolható beruházási összköltség 6%át; 2. ford.: min. 18 millió Ft, maximum
nincsen Támogatási intenzitás: 1. ford.: 85
% (központi költségvetési szerv esetén 100
%) 2. ford.: min. 50 %, max. 90 % Határidõ: 2007. október 24-tõl, értékelési határnapok:2007. december 3., 2008. február
4., 2008. április 7., 2008. június 2., 2008.
augusztus 4., 2008. október 6., 2008. december 1. Kedvezményezettek: Települési
önkormányzatok egyénileg (kivéve az
Észak-, és Dél-Alföldi régiókból), együttmûködések (kivéve az Észak-, és Dél-Alföldi régiókból, és kizárólag csak 1. ford.) illetve
társulások keretén belül (16/2006.
MeHVM-PM rendelet korlátozásaival); A
Magyar Állam nevében eljáró szervezet
egyénileg, illetve önkormányzat(ok)tal közösen Közremûködõ szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság
• KEOP-2007-2.3.0 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programok elvégzése Támogatási
összeg: 1. ford.: összegszerû határ nincs,
de az elõkészítés költsége nem haladhatja
meg a tervezett elszámolható beruházási
összköltség 6%-át, 2. ford.: min. 650 millió
Ft, maximum 10000 millió Ft Támogatási
intenzitás: 1. ford.: 85 % 2. ford.: max.
100 % Határidõ: 2007. október 24-tõl, értékelési határnapok: 2007. november 23.,
2008. február 1., 2008. április 1., 2008. június 2., 2008. augusztus 1., 2008. október
1., 2008. december 1. Kedvezményezettek:Települési önkormányzatok, települési
önkormányzatok társulásai (csak jogi személyiséggel rendelkezõ társulások) Közremûködõ szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság
• KEOP-2007-3.1.1 Élõ- és élettelen természeti értékek megõrzésére, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérsék-

Telefon: 36-1/354-2250 Fax:36-1/354-2259
E-mail:palyazat@consultingcenter.hu
Honlap: www.consultingcenter.hu
Ingyenes zöld szám: 80/204-327

lésére irányuló projektek Támogatási
összeg: 1. ford.: összegszerû határ nincs,
de az elõkészítés költsége nem haladhatja
meg a tervezett elszámolható beruházási
összköltség 6%-át (szabadvezeték kiváltása
alcél esetén 10%-át) 2. ford.: min. 50 millió Ft, maximum 1600 millió Ft (kizárólag
élõhely-rekonstrukciós alcélt magába foglaló projekt esetén: 500 millió Ft Támogatási
intenzitás: 1. ford.: 100 % 2. ford.: 100 %
Határidõ: 2007. október 24-tõl, értékelési
határnapok:
2007. november 24., 2008. február 1., 2008.
április 1., 2008. június 2., 2008. augusztus
1., 2008. október 1., 2008. december 1.
Kedvezményezettek: Nemzeti park igazgatóságok (mindhárom alcél esetében); Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
(csak élõhely-rekonstrukcióra) Közremûködõ szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság
• KEOP-2007-3.1.2 Élõhelyvédelemre,
helyreállításra, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklésére irányuló projektek Támogatási összeg: 1.
ford.: összegszerû határ nincs, de az elõkészítés költsége nem haladhatja meg a tervezett elszámolható beruházási összköltség
6%-át 2. ford.: élõhelyvédelem, -helyreállítás esetén min. 50 millió Ft, max. 200 millió Ft; vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése esetén min. 30
millió, max. 150 millió Ft Támogatási intenzitás: 1. ford.: 85 % (központi költségvetési
szerv esetén 100 %) 2. ford.: min. 50 %,
max. 85 % Határidõ: 2007. október 24-tõl,
értékelési határnapok: 2007. november
24., 2008. február 1., 2008. április 1.,
2008. június 2., 2008. augusztus 1., 2008.
október 1., 2008. december 1. Kedvezményezettek: Egyéb központi költségvetési
szervek;Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulásai (csak jogi
személyiséggel rendelkezõtársulások); Természetvédõ társadalmi szervezetek; Közalapítványok; GySEV, MÁV; Közútkezelõ Közremûködõ szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság
• KEOP-2007-3.1.3 Gyûjteményes növénykertek és védett történeti kertek megõrzése és
helyreállítása Támogatási összeg: 1. ford.:
összegszerû határ nincs, de az elõkészítés
költsége nem haladhatja meg a tervezett
elszámolható beruházási összköltség 6%-át
2. ford.: min. 50 millió Ft, max. 200 millió
Ft Támogatási intenzitás: 1. ford.: 85 %
(központi költségvetési szerv esetén 100 %)
2. ford.: 85 % (központi költségvetési szerv
esetén 100 %) Határidõ: 2007. október 24tõl, értékelési határnapok: 1. 2007. november 24., 2008. április1., 2008. augusztus
1., 2008. december 1. Kedvezményezettek:
Nemzeti Park Igazgatóságok; Egyéb központi költségvetési szerv; Települési önkormányzatok vagy azok társulásai (csak jogi
személyiséggel rendelkezõ társulások); Állami erdõgazdasági Zrt-k; Egyházak, egyházi
intézmények Közremûködõ szervezet:
KvVM Fejlesztési Igazgatóság
Önkormányzati havilap
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Szeptemberben történt
Díszpolgár lett a kómában
fekvõ Toller László
A tavalyi autóbalesete óta kómában fekvõ Toller László kapta idén Pécs díszpolgári címét. Az indoklás szerint a város
korábbi polgármestere Pécs megújulásáért végzett munkájáért kapta a kitüntetést. A díjat a Pécs napja alkalmából rendezett ünnepségen a politikus felesége,
Toller Tünde vette át. Pécs Napját 1991
óta ünneplik szeptember elsején abból
az alkalomból, hogy 1367-ben ezen a
napon kezdte meg mûködését a pécsi
egyetem.
2007.09.03

Közös stratégia a fideszes
önkormányzatoknak
A fideszes önkormányzatok közös
egészségügyi stratégiájáról határozott a
legnagyobb ellenzéki párt választmánya.
A Fidesz közleménye szerint szeptember
végéig létrejön a párt egészségpolitikáját érvényesítõ fórum. A Fidesz országos
választmányának határozata egyrészt elutasítja az üzleti, profitalapú, fizetõs
egészségügy kialakítására irányuló kormányzati szándékot, másrészt a mûködés hatékonyságának növelését szorgalmazza. A kormány egészségügyi politikájával szembeni fideszes stratégia része
az egészségügyi intézmények önkormányzati tulajdonának fenntartása a
gazdasági társasággá alakítás esetén is,
kivéve a kórházi dolgozóknak felajánlott
részesedést.
2007.09.03

A mindenkit befogadó iskolák jutnak pályázati pénzhez
A soron következõ tanévben 166 milliárd forintot fordít közoktatásra a kormányzat pályázatokon keresztül. Bajnai
Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter Balatonfüreden, az új épületszárnnyal bõvült Eötvös Loránd Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén közölte, nem tartható fenn a szegregáció,
ezért keményen fellépnek ellene, s csak
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azok az iskolák juthatnak pályázati
pénzforráshoz, amelyek mindenkit befogadnak, „bármilyen mélyrõl küldik is
oda a gyermeket“. „Azt szeretnénk,
hogy a gyermekeink európai színvonalú
környezetben tanulhassanak és európai
szintû tudást szerezhessenek – mondta
Bajnai Gordon. Megtanulják a gyerekek
miként kell versenyhelyzetben érvényesülni és hogyan kell szolidárisnak lenni a
nehezebb sorban lévõkkel.“ Bóka István,
Balatonfüred fideszes polgármester elmondta: az iskolát – ahová négyszáz
gyermek jár – öt új tanteremmel és egy
zeneteremmel bõvítették. A 700 négyzetméteres új épületszárny beruházásához 190 millió forint címzett állami támogatást kapott a város, 30 milliót pedig az önkormányzat tett hozzá – hangsúlyozta a polgármester a tanévnyitó
ünnepségen.
2007.09.03

Szesztilalom a Terézvárosban
Szeptember közepétõl nem árulhatnak
éjszaka szeszesitalt a terézvárosi nonstop boltok. A helyiek ugyanis nem tudták elviselni az üzletek körüli randalírozókat. Verók István polgármester az
InfoRádióban elmondta: ennek betartását nagyon szigorúan büntetik majd, és
aki kétszer-háromszor ellenszegül, annak boltját be is zárják.
2007.09.05

Karsai: fél évszázad
legsúlyosabb válsága
Felhívással fordult a magyar gazdálkodókhoz Karsai József, Battonya polgármestere, a térség szocialista országgyûlési képviselõje, amelyben szolidaritásra
és segítségnyújtásra szólítja fel a „szerencsésebb“ gazdákat. Mint közleményében olvasható, a mezõgazdaságból
és állattenyésztésbõl élõ kisemberek
megélhetése végveszélybe került. Véleménye szerint az egekbe szökõ kukoricaárak miatt fõleg az állattenyésztés az
utóbbi ötven év legsúlyosabb válságát
éli. Mivel a miniszterelnöknek írt, támo-
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gatást kérõ levelére érdemi válasz nem
érkezett, felhívásában megállapítja,
hogy a kormány e súlyos helyzetben
magukra hagyta a gazdákat, akik ezért
csak egymásra számíthatnak.
2007.09.05

Összeomlott egy
iskolafenntartó alapítvány
Háromezer kisdiák családjának, több
száz pedagógusnak, negyven önkormányzatnak és huszonöt iskolának tette
keservessé a tanévkezdést a Kincsesház
iskolafenntartó alapítvány összeomlása.
Szabályozási anomáliák és egyéni felelõtlenség sodorta veszélybe éppen azok
oktatását, akiknek különösen nagy szükségük van megkülönböztetett figyelemre. A civil szervezet 91 millió forintot jogosulatlanul igényelt az államtól, emellett több tízmilliós köztartozása van, s
három hónapja a pedagógusainak sem
fizetett. Az alapítvány iskolafenntartóként megszûnt létezni.
2007.09.07

Jobboldali pénzintézet
alakulna fideszes hátszéllel
Elsõsorban a jobboldali önkormányzatok költségvetését kezelné az a pénzintézet, amelynek létrehozására a közelmúltban tettek javaslatot a legnagyobb
ellenzéki párthoz kötõdõ szakemberek –
számolt be a Vasárnap Reggel értesülésérõl a Független Hírügynökség. A javaslatban kitérnek arra, hogy az országban
17 megyei önkormányzatnak, csaknem
ugyanennyi megyei jogú városnak, száz
körüli kisvárosnak és nagy településnek
van fideszes vezetõje vagy jobboldali
többsége. Az önkormányzatok összköltségvetése EU-forrásokkal együtt jóval
meghaladja a kétezermilliárd forintot.
Ezt a pénzt jelenleg magánbankok kezelik, amiért számítások szerint többmilliárdos költséget vonnak le.
2007.09.10

Így is lehet: kalandpark egy
mátrai tájsebbõl
Kalandparkkal gyógyítják a Mátra egyik
legnagyobb tájsebét. A Mátrafüred és
Parádsasvár közti szakaszon lévõ Sástó
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fölötti tizenhat hektáros területet, a
Mátra egyik legnagyobb tájsebét alakították a turistacélponttá. Elõbb a visegrádi mintájára bobpályát készítettek,
parkolókat alakítottak ki, majd felhúztak
egy mászóvárat, s játszóteret építettek
mellé. Idén pedig egy 183 méter fesztávú függõhidat avattak, ami húsz, sõt helyenként harminc méter magasságban
íveli át a kõfejtés szakadékát.
2007.09.10

Közbeszerzési bírság alacsony
ajánlat elfogadásáért
A Közbeszerzési Döntõbizottság egymillió forintra bírságolta Csömör Nagyközség Önkormányzatát, mivel egy út- és
járdaépítési tenderen kirívóan olcsó ajánlatot hirdetett ki nyertesként – a határozat a Közbeszerzési Értesítõben jelent
meg. Az önkormányzat áprilisban tett
közzé ajánlati felhívást út- és járdaépítésre. A beruházás általa prognosztizált ára
80 millió forint volt. A felhívásban közölte, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogja választani. A beérkezett 13 ajánlat közül a
legolcsóbb 65,7 millió, míg a legdrágább 128,7 millió forint volt, az átlagos
vállalási ár 107 millió forintot tett ki. Miután az önkormányzat elfogadta a legolcsóbb ajánlatot, a sorrendben második
helyen álló cég a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz fordult, mivel kirívóan alacsonynak találta a nyertes ajánlatát. Az
eljárás során a nyertes cég nem tudta
számításokkal igazolni, hogy 65,7 millió
forintból valóban megépíthetõ az út és a
járda. Így a döntõbizottság az ajánlatot
kirívóan alacsonynak minõsítette. Miután
az ilyen ajánlat érvénytelen, a döntõbizottság megsemmisítette az eljárást lezáró döntést, és egymillió forint bírságot
is kiszabott az önkormányzatra.
2007.09.10

Megmarad a Sarkadi
kistérség
Önálló marad a Sarkadi kistérség, miután az Országgyûlés elfogadta a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló törvény módosítását.
A képviselõk 182 igen és 129 nem szavazat mellett 5 tartózkodással hagyták
jóvá a jogszabályt. A köztársasági elnök
még júliusban küldte vissza az ország-

gyûlésnek a kistérségi törvényt. Sólyom
László álláspontja szerint a parlament
olyan módosító indítványokat is elfogadott, amelyeket az érintett települések
nem kezdeményeztek. Korábban Kovács
Zoltán fideszes képviselõ emlékeztetett
arra, hogy a Sarkadi kistérség átalakítására vonatkozó módosítást egy szocialista képviselõ tette, a társulás tiltakozása
ellenére.
2007.09.11

Megyei felelõsöket
nevezne ki Gyurcsány
Sok panasz érkezett az MSZP központjába helyi önkormányzatokkal kapcsolatban, ezért Gyurcsány Ferenc pártelnök
az MSZP-frakció tapolcai ülésén megyei
felelõsök kinevezését javasolta. A megyei felelõsöknek az lesz a feladatuk,
hogy ezeket az információkat ellenõrizzék, például azt, hogy az elbocsátások
mértéke túllép-e a normális határon.
2007.09.12

Gémesi György marad
a helyén
Az érdekszövetségek határozata alapján
Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter mellett Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke tölti be továbbra is a
Kormány – Önkormányzatok Egyeztetõ
Fórumának (KÖEF) társelnöki tisztét.
2007.09.12

Bulibusszal védekeznek
a részegek ellen
Éjszakai bulijárat indítását tervezi a
veszprémi önkormányzat, mivel a tanév
kezdete óta több lakossági panasz érkezett az egyetemi városrészben szórakozó és éjjel randalírozó fiatalok miatt.
2007.09.19

E-Quality díjat kaptak
a bodajkiak
Bodajk nagyközség általános iskolája bizonyult idén a legjobbnak a Tempus Közalapítvány által meghirdetett E-Quality –
Európai Minõségi Díj pályázaton. A díjat,

amely tavaly óta az Európai Bizottság támogatását élvezi, három éve alapították
azzal a céllal, hogy ösztönözzék a minõségbiztosítást a közösségi oktatásban, s
hogy elismerjék azon intézmények munkáját, amelyek a Socrates program keretében sikeresen megvalósították a
Comenius, a Grundtvig vagy az Erasmus
hallgatói-oktatói projekteket. A bodajki
iskola egy-egy olasz, német és lengyel intézménnyel együtt kidolgozott Közös tanulással határokon túl – a csodálatos természet életünk alapja elnevezésû versenyprogrammal indult. Vállalásuk szerint a diákok a lakóhelyükön fészkelõ ritka madarak életét tanulmányozták. Feltérképezték, meggyûrûzték õket, dokumentációt készítettek róluk, megtisztították élõhelyüket.
2007.09.21

Októberben indul újra a
panelprogram
Hosszú szünet után újra beindul a panellakások korszerûsítését szolgáló kormányzati program. Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium szerint
a jövõ évi költségvetésben tízmilliárd forintos keret van elkülönítve a program finanszírozására. Az októberre várt új pályázat módosított kiírásokkal jelenik
majd meg. A pályázaton immár csak
azokat a jelentkezõket támogatnák, akik
vállalják, hogy a tervezett modernizálás
megfelel egy tavalyi rendeletben meghatározott számításnak, mely az épület
energetikai jellemzõirõl rendelkezik.
2007.09.21

Posta-tervek
Kávéházakban, trafikokban, a helyi vegyesboltokban, vagy akár az önkormányzati intézményekben is elérhetõk
lesznek jövõ nyártól a postai szolgáltatások a Magyar Posta most induló partnerprogramja keretében. Szabó Pál vezérigazgató az Országgyûlés önkormányzati és területfejlesztési bizottsága
ülésén beszélt errõl. Szabó Pál felhívta a
figyelmet arra, hogy a szolgáltatások
üzemeltetésének vállalkozásba adásával
nem szûnik meg a posta felelõssége, a
cég garanciát vállal a folyamatos mûködtetés biztosítására.
2007.09.26
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Nemzetközi elismerés a virágos Egernek és Noszvajnak

Folytatva a magyar települések
jó hagyományát, idén Eger
nyerte az Európai Virágos Városok és Falvak (Entente
Florale Europe) versenyét. Várhatóan október közepén derül
ki, hogy melyik lesz az a két település, amelyik a 2008. évi európai versenyben Magyarországot képviselheti.

Az észak-magyarországi város másodszorra vesz részt a megmérettetésen,
elõször még 1992-ben indultak, akkor
Európai-díjat kaptak. A mostani pályázatot sokéves elõkészület elõzte meg, aminek eredményeképpen a nemzetközi
zsûri „nagyra becsülte az önkormányzat
és Eger polgárainak, civil szervezeteinek
közös munkáját az épített, a természeti
és a történelmi örökség megõrzésére.“
Az átadóünnepségen elhangzott,
hogy mély benyomást tett a zsûrire az is,
hogy Egerben mennyire megértették az
Entente Florale mozgalom üzenetét,
melynek szellemében sok új beruházás
valósult meg, olyanok amelyek a jövõ
generációira is hatással lehetnek. A verseny célja a környezetszépítés, a környe-
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zetvédelem, az ökológia, a fenntartható
fejlõdés szempontjainak megfelelõ környezetformálás elõsegítése, az élhetõbb
települések megteremtésére való ösztönzés. Falu kategóriában Noszvaj képviselte Magyarországot, szintén nem elõször, hiszen 1992-ben Egerrel együtt
nyert Európa-díjat. Az idei felkészülést a
zsûri bronzéremmel jutalmazta, kiemelve, hogy a sok tradícióval rendelkezõ falu valóságos virágoskert. A bírálók meggyõzõdése szerint a történelmi emlékek,
a környezõ táj különös vonzerõt kölcsönöz e kis falunak, ami egyben jövõjének
záloga is.
Magyarország 1990-tõl vesz részt
az Entente Florale Europe versenyben, s
az utóbbi évek tapasztalatai alapján sikeres is abban. Az elmúlt hét évben négy
arany (Géderlak, Kaposvár, Nagyatád,
Eger), négy ezüst (Paks, Balatonszárszó,
Makó, Zalakaros) és négy bronz (Ivánc,

Ruzsa, Orfû, Noszvaj) érmet szereztünk.
A tizenkét európai országra (Ausztria,
Belgium, Csehország, Egyesült Királyság,
Franciaország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Szlovénia) kiterjedõ versenyben minden évben mintegy huszonötezer ezer település indul, több
mint ötvenmillió embert mozgósít, de a
legjobbak közé csak 24 település juthat
be (egy város és egy falu országonként).
A Virágos Magyarországért verseny
1994-ben kezdõdött és népszerûsége
mára már mozgalommá változtatta. Ebben az évben 398 település nevezett a
versenyre, amelyek zsûrizése jelenleg is
folyik. A várhatóan október közepén
megrendezendõ díjkiosztó ünnepségen
derül ki, hogy melyik lesz az a két település, amely a 2008. évi európai versenyben Magyarországot képviselheti.
Munkatársunktól

A lapot ingyenesen kapja Magyarország valamennyi polgármestere, országgyûlési képviselõje, megyei önkormányzati vezetõje,
kistérségi megbízottja, régióvezetõje, minisztériuma, valamint a jelentõsebb közszolgáltatók, bankok, biztosítók vezetõi.
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Az EURO ONE Számítástechnikai Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság a HP Preferred Partnereként professzionális
megoldásokat kínál az Önök intézménye számára.
Bízunk benne, hogy az ebben a hónapban kiemelt termékként a HP
belépõ szintû kiszolgálói elnyerik tetszését.

HP ProLiant ML110G4 kiszolgáló
Intel Xeon 3040 processzor (Dual core, 1.86 GHz, 1066 FSB)
512MB alap memória, maximum 8 GB
160 GB SATA merevlemez
DVD-ROM/CD-R/RW kombó optikai meghajtó

HP DeskJet F380
Ultrakompakt nyomtató másoló és lapolvasó
Nyomtatás akár 20 oldal/perc fekete vagy
14 színes oldal/perc sebességgel,
4800 dpi felbontású nyomtatás ill. másolás
1200 x 2400 dpi optikai felbontás beolvasáskor
Szegély nélküli nyomtatás (10*15 cm-es méretben)
HP real life technológia, mellyel egyszerûen
eltávolíthatja a Vörös szem effektust, vagy kiemelheti a sötét képrészleteket.

...és ez még nem minden!

ProLiant DL320-hoz ingyen

Minden
adjuk a 3 éves

Care Pack-et!

Az akció idõtartama:
2007. szeptember 1. – október 31.

Fontos tudnivalók
Az akcióban csak és kizárólag az alábbi promóciós árú HP
Proliant szerverek vesznek részt! Az akció más akciókkal ill.
egyedi projektáras üzletekkel együtt NEM vehetõ igénybe, csak
és kizárólag az akciós modellek, akciós áron történt értékesítése számít. (470064-195 ML110G4, 470064-200 DL320G5) Az
akciós termékekbõl mennyiségi korlát nincs. Vásárlás szempontjából csak az akció idõtartama alatt lezárt tranzakciók számítanak és nem lehet figyelembe venni az akció indulása elõtt
vásárolt HP termékeket.
A HP fenntartja a pontokért járó ajándékok megváltoztatásának a jogát. A regisztráció jogosságát a HP munkatársai bármikor ellenõrizhetik.

Amennyiben mûszaki-technikai segítségre van szüksége, kérje
kollégáink segítségét! Egyedi igényei alapján – szükség esetén
személyes konzultációt követõen – testre szabott megoldást
ajánlunk az informatika minden területén.
Cégünk egyedi árajánlat alapján, közbeszerzési pályázat útján,
és központosított közbeszerzésben történõ értékesítésben is
készséggel áll az Önök rendelkezésére.
Bõvebb információért hívja a 06 1 469-6357-es vagy a 06 1
469-6450-es telefonszámot, vagy küldjön e-mailt a
kozbeszerzes@euroone.hu e-mail címre.
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