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A Localinfo szerkesztõsége szakmai lapunkon keresztül is igyekszik
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azonban támaszkodni kíván olvasóink észrevételeire is, ezért várjuk az
önök véleményét, reflexióit az önkormányzati hírekre, megjelent cikkeinkre és konferenciáinkon elhangzott elõadásainkra.
Címünk: 1106 Budapest, Fehér út 10.
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Egy fél Guiness-rekordok könyvét
megtöltenének azok az adatok, amelyekkel mostanság bombázza a közvéleményt a kormány. Az uniós forrásokra utalva, bejelentették, hogy soha még ennyi pénz nem jutott a magyar falvaknak, ugyanígy a hazai mezõgazdaság sem kapott még ilyen
volumenû forrást történelme során,
de az alsószintû oktatás, a kulturális
infrastruktúra-fejlesztés terén sem álmodhattak még ilyen összegekrõl. Csak kapkodjuk a fejünket,
miközben a másik fülünkkel meg azt halljuk, hogy ennyi vasúti szárnyvonalat még soha nem számoltak fel, ennyi falusi
kisiskolát még soha nem zártak be, ilyen közel a pénzügyi
csõdhöz még nem álltak a kistelepülési önkormányzatok.
Most akkor mi van? – kérdezheti bárki jogosan.
A propagandán kívüli (való) világban persze sokkal árnyaltabbak a dolgok, se nem fehérek, se nem teljesen feketék. Vagyis igaz lehet egyszerre több, egymásnak ellentmondó tendencia is. Mert a kormány reformtörekvéseinek keretében valóban zajlik egy vidéki racionalizálási program, amely
igyekszik megszüntetni valamennyi olyan tevékenységet,
amely kirívóan gazdaságtalan. Legyen szó elnéptelenedett
kisiskolákról, vagy éppen kihasználatlan vasúti vonalakról.
Természetesen ez a fajta gazdasági racionalitás keményen ütközik az ott élõk, az érintettek érdekeivel. A vasutak esetében
a sok vita, tiltakozás, sztrájk eredményeként úgy tûnik, olyan
ideiglenes megoldás született, amely akár jó kompromiszszummal is zárulhat. Kiderülhet a végén, hogy az emberek
megszeretik a vasutat kiváltó kisbuszokat, amelyek gazdaságosabban üzemeltethetõk.
Az uniós források megszerzésének jövõbeni buktatóit viszont még nem ismerjük. Hisz nem elég, hogy ott vannak a
milliárdok, ezeket el is kell nyerni, és fel is kell használni,
méghozzá okosan, szabályosan. S ez bizony nem is annyira
könnyû. Sokat mesélhetnének az eddigi gyõztesek. Azok, az
önkormányzatok, vállalkozások, amelyek a legügyesebbek,
legrátermettebbek, netán legravaszabbak voltak, a legjobb
kapcsolatokkal és a legképzettebb szakértõi hálózatokkal rendelkeztek. Ennek fényében nem véletlen, hogy valahogyan
úgy alakult: a szegények még szegényebbek, a gazdagok
még gazdagabbak lettek.
Vajon van már mûködõképes megoldás arra, hogyan
fogják ezúttal a sok-sok milliárdot azok elnyerni, akik tényleg
rászorulnának? Hogyan születnek olyan projektek, amelyek
nem csak kirakat- és presztizs beruházásokat szülnek, hanem
valóban könnyítenek az elmaradott települések helyzetén,
munkahelyet teremtenek, javítják az életkörülményeket?
Mert az tényleg igaz, hogy soha nem látott lehetõséget
kaptunk, ennyi, beruházásokra költhetõ forrás nem érkezett
még soha az országba. Csakhát léteznek negatív „leg“-ek is.
Mint például a legnagyobb panamák, vagy a legjobban elpuskázott esélyek. Vigyázzunk hát!
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Tíz beruházás településenként – ígéri a kormány
Ezermilliárdok falufejlesztésre – Tiltakozás a kis iskolák bezárása miatt

Miközben a falvakról szólva
óvodák, iskolák, buszjáratok,
vasutak megszûnésétõl, növekvõ szociális és etnikai feszültségektõl hangos a sajtó,
a kormány ötezermilliárdos
falufejlesztõ programot hirdetett.
Falvanként átlagosan tíz beruházás valósulhat meg 2013-ig az Új Magyar Falu
program keretében. A program, melynek célja az élhetõbb vidék megteremtése, az integrált fejlesztését tûzi zászlajára. Ennek olyan folyamatnak kell lennie –
olvasható a dokumentumban –, amely
erõsíti a helyi emberi és közösségi erõforrásokat, a helyi vezetést, a vállalkozási kultúrát, az innovációt, és az emberek
ama képességét, hogy céltudatosan és
hatékonyan tudjanak helyben együttmûködni.
A programra a következõ években
mintegy négy-ötezer milliárd forintot
szánnak, fõként az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv kereteibõl. Tehát valójában nem egy újabb fejlesztési
program vagy terv állt elõ, hanem a
meglévõket gereblyézte a kormány
olyan szerkezetbe, mely nyomán egyértelmûvé válik, hogy milyen források, milyen prioritások mentén állnak rendelkezésre a falvak fejlesztésére.
Ezek a prioritások pedig: munkahelyteremtés; esélyegyenlõség (a minõségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és az elérhetõség javítása); a vidéki
életminõség javítása; harmónia a természettel; kulturális örökségünk védelme,
hagyományõrzés.

KORMÁNYHAKNI
HORTOBÁGYON

A

A programot Gyurcsány Ferenc vezetésével több miniszter közösen mutatta
be a Hortobágyon a miniszterelnök
egyhetes falujárása után.
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„Fontos a magyar vidék, a magyar
falu integrált fejlesztése“ – mondta
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a
hortobágyi kihelyezett kormányszóvivõi tájékoztatón. Aláhúzta: „A magyar
falu nem csak mezõgazdaság. A magyar falu a magyar nemzeti tradíció, a
földközeliség, a nemzeti kultúra, az
erõs közösségiség területe, de a magyar falu életét hagyományosan
meghatározza és nagyon sokáig meg
fogja határozni a mezõgazdaság is,
ám olyan mezõgazdaság, amelyben
nagyon sok az új elem, új megoldás.“
Ezért tárgyalták meg az érintett tárcák
együtt a mezõgazdaság megújítását, a
magyar faluhoz kötõdõ oktatási, kulturális fejlesztéseket, a falusi turizmust, a
közszolgáltatásokat és a közlekedést.

PÉNZ

AZ AGRÁRIUMNAK

A magyar agrárprogram teljes
egászében elüt a többi európai ország
agrárprogramjától – vette át a szót a
miniszterek közül elsõként Gráf József
földmûvelésügyi miniszter. A magyar
program az ugyanis az elsõ, amely
nem a termelés szinten tartására vagy
a fejlesztés visszafogására törekszik,
hanem harmincszázalékos termelésnövekedést céloz meg. Teszi ezt ráadásul
úgy, hogy az agrárgazdaságok versenyképességét teszi az agrártámogatások centrumába, ide juttatva a források 48 százalékát (az EU-ban erre a
célra átlagosan 25 százalékot szánnak). „Soha ilyen mennyiségû – hét év
alatt 624 milliárd forint – , a mûszaki
fejlesztésre beáramló pénz a magyar
agrártörténelemben még nem volt. Élnünk kell ezzel a lehetõséggel.“ – lelkesített a miniszter, majd elmondta,
hogy a munkahelyteremtõ programok
második legfontosabb eleme az érték-

növelésre, azaz az élelmiszeripar fejlesztésére, bioüzemanyagok elõállítására szánt hatvanhatmilliárdos programrész. A fiatal gazdálkodók belépését kilenc-milliárd forint segíti.
A vízgazdálkodás fejlesztéséhez is
jelentõs támogatások várhatók, ezen
belül ötvenkilencmilliárd forint támogatja majd a helyi öntözés, helyi tározók létesítését és az öntözõrendszer kiépítését.
A kedvezõtlen adottságú területeken, ahol kérdéses a mezõgazdasági
termelés versenyképessége, fajtaváltásra, szerkezetváltásra harmincötmilliárd
forint jut a következõ idõszakban – elsõsorban erdõtelepítésekre, másodsorban energianövények termesztésére.
Jelentõs támogatásra számíthatnak a nagy munkanélküliséggel sújtott
területek, leginkább közmunkaprogramokon keresztül. Ezek közül az elsõk
és a legfontosabbak az állami erdõgazdaságokban létrejövõ munkahelyek, amelyek háromezer-háromezerötszáz embernek foglalkoztatásában
segítenek. minden évben.
A jelenlegi 978 tanyagondozói
státuszt 526-tal tervezik bõvíteni, lefedve a teljes érintett területet.

P R E F E R Á LT

ALSÓ TAGOZAT

2010-ig az összes óvodai igényt – köztük a halmozottan hátrányos helyzetû
gyerekek óvodaigényét is – ki fogjuk
elégíteni – jelentette ki Hiller István oktatási és kulturális miniszter. A miniszter megerõsítette: a meglévõ alsó tagozatok további mûködését fontosnak
tartja a kormány. A felsõ tagozatokról
azonban azt mondta: „a kistérségi iskolatársulásokat látjuk a legszínvonalasabb megoldásnak“.
A miniszter rámutatott: a közösség,
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a közösségi élet újrateremtése a faluprogram egyik meghatározó része.
Ezért integrált közösségi szolgáltató terek kialakítására, helyi ügyintézésre több
mint huszonhétmilliárd forintot szánnak. „Azt szeretnénk, hogy mindenhol
legyen meg a lehetõség a közösségi
összejövetelre, közösségi életre, ami az
identitás fenntartásának fontos eleme –
többek között kultúrházak, mûvelõdési
házak felújítására, korszerûsítésére fogunk jelentõs összeget fordítani.“ –
mondta el Hiller. Leszögezte: „Az oktatás és a kultúra, a közösségteremtés kérdését érintve joggal mondhatom, hogy
erre az elmúlt harmincöt évben soha
nem fordítottak akkora összeget és
olyan jellegû figyelmet, mint amit ebben
a programban, az Új Magyar Falu programban megvalósítani kívánunk.“

A

TURIZMUS LEHET

A KITÖRÉSI PONT
„Magyarországon több mint négyszázezer embernek ad munkát a turizmus, és ebbõl a legtöbben éppen a
magyar vidéken laknak. Lehet, hogy
falvak lakóinak számára biztos megélhetést, az egzisztenciát a turizmus fejlesztése szolgálhatja.“ – közölte Bajnai
Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter, aki ezután a turiz-

mus támogatásáról beszélt részletesen. Egyebek mellett bejelentette,
hogy a vidékfejlesztés forrásaiból –
amit a legtöbb országban inkább csak
az agrárgazdaság fejlesztésére fordítanak – a falusi turisztikai szolgáltatások
minõségének fejlesztésére, ezáltal falusi munkahelyek létrehozására, és a bevételi oldal biztosítására is juttatnak
összegeket, tizenhatmilliárd forint erejéig

KÉTEZER

KILOMÉTER

KERÉKPÁRÚT ÉPÜL
Az Új Magyar Falu program keretében
megvalósuló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekrõl Egyed Géza, a GKM
gazdaságfejlesztési szakállamtitkára
számolt be A közlekedésre fordított
hatszázmilliárd forintnak körülbelül a
fele fogja szolgálni a közúti infrastruktúra fejlesztését, a megyei jogú városok, térségi központok jobb elérhetõségét. További háromszázmilliárd forint a kötöttpályás közlekedés fejlesztését támogatja – a városi, elõvárosi,
agglomerációs vasút jellegû vonalakat.
A szakállamtitkár szót ejtett a kerékpárút-építõ program is, amelynek
keretében körülbelül hatvanmilliárd forintból kétezer kilométer kerékpárút
épül majd meg.

A támogatások felosztása
I. Munkahelyteremtés
mezõgazdasági üzemek korszerûsítésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624 md Ft
mezõgazdasági termékek értéknövelésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Md Ft
fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdéséhez mintegy . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Md Ft
gazdaságátadás támogatására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Md Ft
vidéken indítandó vállalkozások támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Md Ft
kisgazdaságok fejlesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Md Ft
vízgazdálkodás fejlesztéséhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Md Ft
kedvezõtlen adottságú térségek segítésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Md Ft
II. Esélyegyenlõség
integrált közösségi szolgáltató terek kialakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Md Ft
óvodai nevelés, alapfokú oktatás színvonalának emelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Md Ft
járóbeteg-szakellátás korszerûsítése, egészségügyi fejlesztések . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Md Ft
út és közlekedésfejlesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 Md Ft
GazdaNet Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Md Ft
Falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 Md Ft
Vasút és tömegközlekedési fejlesztések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Md Ft
Nem mondunk le senkirõl (hátrányos helyzetû térségek) progam . . . . . . . . . . . . .73,6 Md Ft
Települések közti együttmûködés erõsítése (Leader) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Md Ft
III. Vidéki életminõség javítása
Regionális Operatív Programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Md Ft
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Md Ft
IV. Harmóniában a természettel
Erdõtelepítés, erdõk karbantartása, környezetkímélõ erdõgazdálkodás . . . . . . . . . .100 Md Ft
Természeti értékek környezetközpontú hasznosítása (Natura 2000) . . . . . . . . . . . . . .8 Md Ft
Falusi turizmus támogatása, turisztikai fejlesztések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Md Ft
Tájházak kialakítása, templomfelújítás (Közkincs Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Md Ft

Egyed Géza bejelentése szerint a
program része, hogy 2010-re valamennyi településen kiépüljön a szélessávú internet infrastruktúrája. Erre
huszonhétmilliárd forint lesz.

NÕ

AZ ÖNERÕALAP

Ficsor Ádám, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára a programot ismertetve újságíróknak arról beszélt: közpénzekbõl a programra több mint kétezermilliárd forint
áll majd rendelkezésre, az egyes fejlesztési projektek megvalósításához pedig
húsz–ötvenszázalékos önerõ szükséges
majd. Ugyanakkor a jövõre másfélszeresre növekvõ, úgynevezett Önerõ Alap
elsõsorban a hátrányos helyzetû térségek és falvak, kisvárosok számára segít
kiváltani a saját részt.
A szakértõk számítása szerint így a
vidéki térségekben minden egyes faluban átlagosan tíz beruházás valósulhat
meg, amely vagy munkahelyet teremt,
vagy a település fejlesztésével járul hozzá a vidéki élet jobbá tételéhez.

ÉLÕLÁNCOT

ALKOTNAK

A FA LVA K
Mindeközben Élõlánc a kisiskolák megmentéséért címmel országos akciót indított a Lányi András egyetemi tanár vezette Élõlánc Magyarországért mozgalom. Az idén majd’ száz falusi iskola kapujára kerül lakat – állítják –, s félõ, hogy
a következõ években sok száz intézményt fenyeget hasonló sors. Ezért rendeznek gyûjtést a megmentésre váró iskolák támogatására. „Ha nincs iskola a
településen, nincs értelme az életnek.
Mert fontos a borút létrehozása, a turizmus feltételeinek megteremtése, a végtisztességhez méltó ravatalozó, de
mindez minek, ha nincs jövõ, mert nincs
iskola?“ – Ezt Vígh László, Felsõrajk polgármestere fogalmazta meg ilyen plasztikusan, akit aztán Lezsák Sándor (Fidesz) idézett a Parlamentben.
Vajon megnyugtatja-e a kedélyeket
Hiller István kijelentése, miely szerint a
kormány szorgalmazza az alsó tagozatok megõrzését? És elég-e, ha „szorgalmazza“, de nem ad hozzá elég pénzt?
Vagy ez is kiváló terep, hogy az egyik oldal elkölthetõ ezermilliárdokról beszéljen végeláthatatlanul, közben a másik
folyamatosan végromlást vízionáljon?
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
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Harcba szállnak a falvak a szárnyvonalakért
A versenyképességet és az idegenforgalmat is csökkenti, ha elveszik a szárnyvonalakat

Hónapokig tartó egyeztetések, friss sztrájkok után sem
lehet pontosan tudni, mi lesz
a megszüntetésre szánt vasúti szárnyvonalakkal. A GKM
lapzártánk elõtt nem sokkal
döntött: egyelõre mégsem
szünteti meg ezeket, februárig tesztüzemben vonatok és
buszok is járnak a kritikus területeken. A szárnyvonalak
megszüntetése ellen szinte
mindenki felemelte szavát.

Felsmann Balázs, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium infrastruktúráért felelõs szakállamtitkára még október végén háromezer-kétszáz polgármesternek küldött tájékoztató levelet a tárca
vasúti szárnyvonalakkal kapcsolatos elképzeléseirõl. Ebben közölte: lehetõséget adnak arra, hogy a továbbiakban
térségi vasútként mûködjenek azok a
vonalak, amelyek mûködtetése az országos rendszerben irracionális – a
szárnyvonalak kihasználatlanok, az egy
kilométerre esõ utasforgalom rendkívül
csekély –, ha az önkormányzatok vállalják a térségi vasúttal kapcsolatos kötelezettségeket. Az ajánlat összesen harmincnyolc szárnyvonalra vonatkozik.
A tervek nyilvánosságra kerülése
után országos tiltakozási hullám kezdõdött. Károsnak, aggasztónak, elfogadhatatlannak nevezték a tervet,
elmondták, negatívan hat a turizmusra,
a versenyképességre, ellentétes a magyar vidék felzárkóztatásának programjával, az EU klímapolitikájával, és a kistelepülések ellehetetlenüléséhez vezet. A
tiltakozók nyilatkozatokkal, nyílt levelekkel, tüntetéssel és két kisebb sztrájkkal is
igyekeztek nyomást gyakorolni a szaktárcára, s még szocialista politikusok is
polgári engedetlenséget fontolgattak.
Mindezek után került sor az elsõ
országos sztrájkra november hetedikén,
amelyet azonban nem könyvelhettek el
teljes sikerként a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) és a Vas-
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utasok Szakszervezete (VSZ) vezetõi, mivel utána sem kezdõdött érdemi párbeszéd az érintettek között.
A GKM a hetedikei sztrájkkal kapcsolatban közleményben tudatta, hogy
„a munkabeszüntetés szervezõi tévesen
és indokolatlanul hivatkoznak vélelmezett vonalmegszüntetési döntésekre“.
Szerintük az utasok számára kedvezõ
szolgáltatási kínálatot nyújtó jövõ évi
menetrend kialakítása korántsem zárult
le, így döntés sem született, nem születhetett a harmincnyolc mellékvonalról.
Mint írták, várják az önkormányzatok
szándéknyilatkozatait a térségi vasúttá
való átminõsítésrõl. A nyilatkozatok
alapján pedig a GKM pályázatokat ír ki
a térségi vasutak üzemeltetõinek kiválasztására. A vasúti törvényben elõírtak
szerint az érintett önkormányzatoknak
késõbb kötelezõ érvénnyel is nyilatkozniuk kellett arról, hogy a térségi vasút
mûködtetéséhez kapcsolódó helyi jelentõségû fejlesztésekhez hozzájárulnak.
Ilyen fejlesztés például a település
vasútállomásának felújítása, a helyi közlekedés megszervezése a vasútállomás
és a településközpont között, P+R parkolók kialakítása a vasútállomás környékén. A térségi vasúttá minõsítéssel a
minisztérium nem állami feladatot kíván
áthárítani az érintett önkormányzatokra, a helyközi közlekedés ellátása továbbra is a GKM felelõssége – írta a
szaktárca.
A határidõig végül harmincnégy
önkormányzat jelezte szándékát, hogy
átvenné a helyi vasútvonalak kezelését,
és ezekbõl tizet térségi vasútként mûködtetne. „A feltételek mérlegelése után
felvállalná az Eger–Szilvásvárad, illetve a
Szilvásvárad–Putnok vasúti szárnyvonalak üzemeltetését Szilvásvárad és a
szomszédos Nagyvisnyó önkormányzata“ – tájékoztatta a közvéleményt a

határidõ lejárta után Szilvásvárad polgármestere. Szaniszló László emlékeztetett arra, hogy a település, illetve a
Szalajka-völgy, az Állami Ménesgazdaság és Bükki Nemzeti Park látnivalói évente közel egymillió vendéget vonzanak. A turisták többsége ugyan közúton érkezik Szilvásváradra, de – különösen a nagyobb kirándulócsoportok
körében – népszerû a vasút is, így pedig
szükség volt a további fenntartására.
Végül a második sztrájk elõtt nem
sokkal a szakminisztérium úgy döntött,
hogy egyelõre nem szüntet meg egyetlen szárnyvonalat sem, tizenkét szakaszon tesztidõszak következik: vasúttal és
busszal is lehet majd utazni. Ez a periódus a szakszervezetek tudomása szerint
februárig tart majd. Mindezek ellenére a
munkabeszüntetést megtartották, mivel
a szakszervezetek szerint „a GKM egyoldalúan döntött, és a harmincnyolc mellékvonal jövõje sem biztosított“.
A tesztidõszakkal az a furcsa, takarékosnak semmiképp nem nevezhetõ állapot alakul ki, hogy éppen a legkisebb
forgalmú szakaszokon állítanak forgalomba többletkapacitásokat. Hivatalosan azért, hogy „felkészüljenek a szolgáltatóváltásra“, magyarán, hogy kiderüljön, a vonaton vagy a buszon utaznak többen.
Megnyugtató megoldás tehát nem
született, csupán haladékot kaptak a
szárnyvonalak. Pedig a viták alatt értelmesnek tûnõ javaslatok is elhangzottak,
például hogy akár vegyes szerelvények –
utas- és áruszállító vonatok – mûködtetésével is lehetne javítani a kihasználtságot, illetve hogy ösztönözni kellene a
térség gazdasági szereplõit a vasúti szállítás nagyobb arányú használatára.
Dzindzisz Sztefan
sztefan@localinfo.hu

Reflektor

|

Kistelepülések

Indul az Új Magyarország felzárkóztatási program
Még könnyebben juthatnak pályázati forrásokhoz a leghátrányosabb kistérségek

A kormány az uniós források
által megnyíló lehetõségeket
kihasználva elindítja az úgynevezett Új Magyarország
Felzárkóztatási Programot.
Céljai között szerepel a leszakadóban lévõ kistérségek –
szám szerint harminchárom –
további gazdasági-társadalmi hanyatlásának megakadályozása, illetve felzárkóztatásuk az országos átlaghoz.
Magyarország gazdasági és társadalmi
értelemben is kettészakadt az utóbbi
húsz év alatt, ráadásul néhány szakértõ
szerint ez a folyamat fel is gyorsult az
utóbbi idõben. Megyényi kiterjedésû
hátrányos helyzetû települési gócpontok
jöttek létre, ahol az életkörülmények
messze elmaradnak a nyugat-európai,
sõt az országos átlagtól is. Ezek az úgynevezett falusi gettók, a vidéki szegénység központjai. Az itt élõ családok nagy
része segélyekbõl és alkalmi munkából
tartja fenn magát. Sok esetben még a
legalapvetõbb civilizációs feltételek sincsenek biztosítva számukra.
Hiába a magasabb összegû támogatások, a munkanélküliség nem csökkent számottevõen a hátrányos helyzetû
kistérségekben. Budapesten három százalék körüli a regisztrált álláskeresõk
alapján számított ráta, SzabolcsSzatmárBereg megyében,

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében viszont ez az arány húsz százalék.
A borús helyzetbõl kiindulva a KSH
adatai alapján meghatározták a harminchárom leghátrányosabb helyzetben
lévõ kistérséget. Az ország e területein él
a lakosság mintegy tíz százaléka, megközelítõleg egymillió ember. Ezekben a kistérségekben nem halogatható tovább a
felzárkóztatás megkezdése, nem mélyülhet tovább a szakadék az ország fejlettebb – fõleg nyugati – részei és az elmaradott térségek között.
A megnyíló uniós források biztosítják a lehetõséget a hátrányos helyzetû
területek megsegítésére. A kormány
ennek kiaknázásával indítja el az Új Magyarország Felzárkóztatási Programnak
elnevezett tervet, aminek célterülete természetesen ez a harminchárom legroszszabb gazdasági helyzetû kistérség.
Az Új Magyarország felzárkóztatási
programban elérhetõ közvetlen, kizárólag erre a célra elkülönített összeg
százharmincötmilliárd forint. Emellett a
kistérségek a mások számára is nyitott
pályázatok értékelésekor plusz pontokat
kapnak, beruházásaikat nagyobb százalékban fedezhetik közösségi pénzbõl,
könnyített feltételek mellett. Amennyiben ezeket a járulékos pénzeket is beleszámítjuk, az ösz- szeg akár háromszázmilliárdra is rúghat.

A leghátrányosabb helyzetû
kistérségek

A támogatások egyik része a foglalkoztatás és az életminõség javítását tûzte ki célul, emellett a helyben igénybe vehetõ közszolgáltatások kínálatának bõvítését, tartalmi és minõségi fejlesztésüket.
Mindezt civil szervezõdéseken keresztül
szeretné véghezvinni a kormány. A program emellett törekszik a kistérségek gazdasági teljesítményének növelésére is. Az
említett területeken ösztönzi a termelékenység fokozását, és segíti fenntartani
vagy akár növelni a foglalkoztatási kapacitásokat, valamint hozzájárul a háztartásokban, a törpe- és kisgazdaságokban
folyó termelés bõvítéséhez is.
A leghátrányosabb helyzetû kistérségek többsége igen értékes természeti
környezetben fekszik, ezeket az értékeket
meg kell õrizni – ám ez nem mond ellent
az adottságok ésszerû hasznosításának.
Az elengedhetetlenül szükséges infrastruktuális fejlesztéseket a megújuló
energiák hasznosításával kell környezetkímélõbbé és fenntarthatóvá tenni – olvashatjuk a program ismertetõjében.
Ezenfelül utak építésével és egyéb
közlekedési beruházásokkal javítani kell a
fizikai elérhetõséget, de érdemes növelni
a szélessávú internetes elérések számát is.
Különösen a gazdasági beruházások esetében kulcsfontosságú, hogy a fejlesztésekbe magántõkét is sikerüljön bevonni.
Ezért a köz- és üzleti szféra társfinanszírozásában megvalósuló projektek elõnyt élveznek – állítja a programtervezet.
2008-tól a kis cégek számára is egyszerûbb lesz a pályázati források elérése
a hátrányos helyzetû településeken. Viszsza nem térítendõ támogatásokkal csak
egy-egy problémára koncentrálva érhetõ
el eredmény – hangsúlyozta Egyed Géza,
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
államtitkára.
A felzárkóztatási programokról születõ részletes döntéseket a többcélú kistérségi társulások tanácsai hozzák majd
meg, a helyi fejlesztéseket pedig a – december 15-ével megalakuló – Kistérségi
Fejlesztési Bizottságok irányítják.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu
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Közigazgatás

Merre tovább, önkormányzatok?
Nem halasztható tovább a helyi feladatok finanszírozásának reformja

Hogyan segítheti az informatika az önkormányzatokat,
mik lesznek az uniós pénzek
elosztás új kritériumai, milyen
változások idõszerûek a helyhatóságok finanszírozásában,
mi lesz a térségi megbízottak
sorsa? – ilyen és ehhez hasonló kérdések kerültek elõ azon
a november közepén tartott
konferencián, amelyet E-Magyarország,
e-kormányzat
2007 címmel tartottak Siófokon.

A közigazgatás legyen szakszerû, törvényes, és feleljen meg az uniós elõírásoknak, ezek a legfontosabb kritériumok –
jelentette ki Draskovics Tibor, a kormányzati igazgatás összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter a Piac és
Profit címû lap által szervezett siófoki
konferencián. A társadalom azt várja,
hogy a fontossági súlypontot helyezzék
át a hivataltól az ügyfélhez: hogy valóban létrejöjjön a szolgáltató állam.
A következõ szempont az ügyfélbarát szemlélet, tehát az információ utazzon, ne az ügyfél. Draskovics szerint az
ügyfél ideje a legdrágább: ezen alapelv
szerint kell átalakítani az államigazgatást, de ehhez számos megrögzöttséget
le kell küzdeni a közigazgatáson belül.
Korábban a döntéshozó fórumot a társadalom elérhetõ közelségében kellett
tartani, mára a technikai fejlõdés segítségével érdemes bárhonnan azonnal elérhetõ szolgáltatásokat nyújtani, ezzel is
a szolgáltatói jelleget erõsíteni. Az elérhetõség és gyorsabb ügyintézés a jogkövetés javulását is eredményezheti – mutatott rá Draskovics.
Ezek alapján a közigazgatási döntéshozatal folyamán teljesen irreleváns,
hogy egy ügyfél hol táplálja be adatait a
rendszerbe, amelyet egy központban
dolgoznának fel. Ehhez a központhoz
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nem szükséges közel lenni, s nem szükséges az állampolgárnak idõt szakítania
az oda eljutásra.

GONDOK

A H E LY H AT Ó S Á G O K

FINANSZÍROZÁSÁBAN
Az elmúlt tizenöt évben jelentõsen csökkent az önkormányzatok autonómiája,
amit jól mutat az is, hogy amíg a rendszerváltás után a szja ötven százaléka
maradt a helyhatóságoknál, most csak
nyolc százaléka – kezdte Mit várnak az
önkormányzatok, mit várunk az önkormányzatoktól? címû elõadását Molnár
Gyula, a legnagyobb önkormányzati
szövetség, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke. A
mai rendszerben inkább normatív támogatást nyújt a kormány, ezzel viszont az
a probléma, hogy elõre meghatározzák,
mire lehet elkölteni. Így amellett, hogy
megkurtítják az önkormányzatok önállóságát, további problémát okoz, hogy
ezek a támogatások gyakran nem elegendõek, a helyhatóságoknak sokszor a
saját bevételeikbõl kell kipótolniuk õket.
Könnyítést az hozhatna, ha központi szinten meghatároznának egy önkormányzati minimumot, tehát azt,
hogy például az egészségügy vagy az
oktatás terén mik az alapvetõ szolgáltatások, amelyeket minden helyhatóságnak el kell látnia – jelentette ki Molnár
Gyula. Szerinte így átláthatóbb lehetne
minden finanszírozás, ami a mai helyzetben amúgy is elkerülhetetlen.
Pozitívnak ítélte Molnár Gyula,
hogy megkezdõdött az önkormányzati
rendszer reformja, ezzel kapcsolatban
pedig az együttmûködés a helyhatóságok, az állam és szakma között. Véleménye szerint a megújulás egyik eleme lehetne, ha csökkentenék az önkormányzatok számát, mivel a jelenleg több mint

háromezer helyhatóság túl sok, így elveszítik súlyukat. Ugyancsak fontos lépés
lenne, ha sikerülne elérni, hogy kevesebb képviselõt válasszanak a testületekbe, ám ezzel még nem érne véget a reform, hiszen a TÖOSZ vezetõje megváltoztatná a jegyzõk hatáskörét, ezzel párhuzamosan pedig erõsebb státust adna
a polgármestereknek.

AHÁNY

HÁZ, ANNYI RENDSZER

A helyhatóságok informatikai fejlesztésével kapcsolatban Molnár szerint elõször azt kellene meghatároznia az önkormányzatoknak, hogy mely szolgáltatások azok, amelyekkel könnyíteni lehet
a lakosság életét. Példaként említette,
hogy egy önkormányzat elõször az építésügyi hatósági ügyeket tette elektronikusan elérhetõvé, ám ez nem talált túl jó
fogadtatásra – mindenképpen olyan
szolgáltatásokat kell megnyitni a lakosság elõtt, amilyenekre annak ténylegesen igénye van.
Véleménye szerint itt komoly tartalékok állnak kihasználatlanul, ezért sok
még a teendõ. Könnyíthetné a helyzetet, ha létrejönne egy egységes, szabványos rendszer, hiszen az nem jó megoldás, hogy minden településen, minden
igénylésnél más-más megoldást kell
használni, holott személyit, útlevelet, jogosítványt ugyanúgy kell intézni vidéken
is, mint a fõvárosban – hangoztatta a
TÖOSZ elnöke.
Ugyanezt a problémát emelte ki Somogyi Tamás, a Synergon Informatikai
Nyrt. üzletág-igazgatója A közigazgatás
informatikai modernizációjának lehetõségei címû elõadásában. Szerinte az elsõ Nemzeti Fejlesztési Terv során létrehozott e-önkormányzati rendszerek szigetszerûen jöttek létre, így nem alakulhatott ki egy közös integrált rendszer.

K ö z i g a z g a t á s

Ahány szállító, annyi megoldás mûködik
az országban. Emiatt egyelõre nem létezik egységes, kontrollált, jól átlátható informatikai rendszer, hogy ez megvalósulhasson, arra is szükség van, hogy a
szakmai oldal is megtalálja a közös nevezõt, márpedig ez egyelõre hiányzik –
jelentette ki a szakember. A megoldáshoz szerinte mindenképpen szükség van
az állam és a szakma közötti kommunikáció élénkítésére.
Ugyancsak problémát okoz, hogy a
kormányzat nem fordít kellõ hangsúlyt
sem az állampolgárok, sem a közalkalmazottak ilyen irányú oktatására. Márpedig ha ez elmarad, akkor felmerül a
kérdés, hogy van-e értelme az e-rendszerek kiépítésének, hiszen nem lesz
majd, aki használni tudná õket – mondta Somogyi Tamás.
A hátrányos gazdasági helyzetben
lévõ területeken az is gond, hogy az erendszert üzemeltetõ intézetnek nemcsak a kiépítés kerül pénzbe, hanem a
fenntartás is. Márpedig ilyen célra nem
lehet pályázati úton támogatáshoz jutni,
ezt a költséget az intézményeknek egyelõre ki kell termelniük – mondta a
Synergon Informatikai Nyrt. üzletágigazgatója.

KIRÚGJÁK

A TÉRSÉGI

M E G B Í Z O T TA K E G Y R É S Z É T
Jelenleg három kistérségi tanácsadó hálózat mûködik, ezért a kormányzat áttekintette a rendszer mûködését és úgy
döntött, hogy megváltoztatja azt – jelentette ki dr. Juhász Annamária, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium országos fejlesztési irodájának
vezetõje, „A térségi hálózatok jövõjérõl,
a térségekben levõ üzleti lehetõségekrõl“ címû elõadásában. Az ezzel kapcsolatos kormányrendelet már készen van,
és várhatóan a közeljövõben el is fogadják azt.
A fõ cél egy integrált kistérségi hálózat létrehozása lenne, ennek érdekében minden kistérségben csak egy koordinátor dolgozna. Kivételt képeznének
ezalól a leghátrányosabb, illetve a kiemelt térségek, de a koordinátorok számát így is csaknem száz fõvel csökkentenék. „Bár összességében kevesebben
dolgoznának ezen térségek jövõjéért, a
minisztérium szerint a munkájukat hatékonyabban látnák el, mintha minden
maradna a régiben“ – emelte ki Juhász
Annamária. Az átalakítás szükségességével igen, annak mikéntjével viszont

nem értett egyet a vita során Weidlich
László, a Promei Kht. programigazgatója. Szerinte egy koordinátor elegendõ
kistérségenként. Inkább régiónként kellene létrehozni egy nyolc-tíz fõbõl álló
„tudásbázist“, akik amellett, hogy hatékonyabb mûködést biztosítanának,
megerõsítenék a tanácsadói hálózatot is
– állította a programigazgató. Válaszul
Juhász Annamária elmondta, hogy a
szakmai hátteret a Regionális Fejlesztési
Ügynökségek fogják adni a jövõben.
A kistérségi hálózatokra márpedig
szükség van, ezért is törekszik a kormány arra, hogy ezek minél hatékonyabban mûködjenek – emelte ki Dr.
Neupor Zsolt, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumon belül mûködõ Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet igazgatója. A korábbiakhoz képest új elem lehet, hogy az eddigieknél világosabb feladatokat kapnak
a tanácsadó hálózatok.
Ezek a szervezetek akkor tudják igazán ellátni a feladatukat a szakember
szerint, ha megfelelnek a hozzáférés, az
esélyegyenlõség és a hatékonyság elveinek.
Legalább ugyanilyen fontos az
esélyegyenlõség, hogy ne csak a gazdag
térségek tudjanak fejlõdni, hanem ez a
lehetõség nyitva álljon a hátrányos helyzetûek elõtt. Végül, de nem utolsósorban a hatékonyság, ami a pontos mérhetõséget, elszámolhatóságot jelenti,
amit szigorú ellenõrzésekkel biztosítanának.

ÚJ

SZEMPONTOK ALAPJÁN
OSZTJÁK A PÉNZT

Az Európai Unió új menetrendet határozott meg a területfejlesztési irányelvek
teljesítésére – szögezte le „A regionalizmus új távlatairól, az önkormányzatok
fejlesztési lehetõségeirõl a korszerû, informatikai alapú szolgáltatások általánossá válásáról“ címû elõadásában
Szaló Péter, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára.
Az új irány a régiók gazdasági növekedését, a városhálózat fejlesztését, a
város és vidék partnerségének elõsegítését tûzi ki, de az is szerepel benne, hogy
az agglomerációknak a városokkal
együtt kell a térség fejlõdésének motorját adniuk. Ezekbõl világosan látszik,
hogy növelnék a decentralizációt, ami a
magyar kormánynak is deklarált célja –
állította Szaló Péter. Szerinte ezt bizo-

nyítja az is, hogy a hét Regionális Fejlesztési Program kialakításában komoly szerep jutott maguknak a régióknak. A decentralizációt az is segíti, hogy korábban
a tárcák látták el az irányító hatóságok
feladatkörét, tehát õk ellenõrizték a támogatások kiosztását, illetve õk is számoltak el a pénzekkel, ám ezt a feladatot mára már átvették a Regionális Fejlesztési Ügynökségek.
A régiók támogatásánál egy új
módszert is kidolgoztak, ez alapján döntik el, hogy mely régióba mennyi pénz
jut a jövõben. A legnagyobb súlya a régiók fejlettségének van (40 százalék), ezt
követi a lakosság száma, illetve a munkanélküliség aránya húsz-húsz százalékkal, de tíz-tíz százalékkal a települések,
illetve az elmaradott térségekben élõk
száma is szerepet kap.

KIK

LEHETNEK SIKERESEK?

Azoknak a településeknek van jövõjük,
ahol a polgármester jó menedzser is
egyben, jól tud tárgyalni, nyelveket beszél – emelte ki a szakállamtitkár. A fejlõdés szempontjából az is fontos, hogy
a településvezetõk néha meg merjék
lépni, hogy nem a jóléti szolgáltatásokat
fejlesztik, hanem elõször gazdasági növekedést próbálnak generálni.
Ennek módja akár az ipari parkok
létrehozása is lehet, néha ennek hangsúlyosabb szerepet kell kapnia, mint például egy járda építésének. Ez megegyezne azon uniós célokkal is, amelyek a foglalkoztatás fejlesztését tûzték ki feladatul. Az ilyen kistérségek projektjeinek kidolgozásában a Regionális Fejlesztési
Ügynökségek és Tanácsok nyújthatnak
segítséget, õk tudják megmondani,
mely stratégiai keretbe illeszthetõek a
helyi elképzelések.
A cél az lenne, hogy az uniós források legyenek a meghatározóak, ehhez
csak kiegészítõ jelleggel csatlakoznának
a magyarországi tenderek – hangsúlyozta Szaló Péter. A lényeg, hogy a támogatások egymás erõsítsék, ne párhuzamos
fejlesztéseket hajtsanak végre.
A pályázatok során a korábbiaknál
nagyobb hangsúlyt kapnak majd a helyi
igények, így felértékelõdnek a kistérségi
cselekvési tervek. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy õ sem örült annak, hogy
bõvült a kistérségek száma, mivel félõ,
hogy ez az elaprózódást segíti.
Dzindzisz Sztefan
sztefan@localinfo.hu
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Budapesten önkormányzati rendõrséget akarnak
Szocialista politikusok szerint a törvényhozásnak kell cselekednie

Az évente összesített bûnözési statisztikák szerint Budapest nem tartozik az élmezõnybe, sõt a bûncselekmények gyakoriságát tekintve
még az elsõ öt magyarországi
település között sem szerepel. Ám történelme, geopolitikai helyzete, társadalmi
struktúrája és népsûrûsége
alapján mindig is a fokozottan veszélyeztetett kategóriába tartozott. Ezért nem véletlen hát, hogy a kerületek polgármesterei új típusú megoldásokon törik a fejüket.
Már Pest és Buda egyesítésekor megállapították az akkori társadalomtudósok, hogy a rohamosan növekvõ népességû város melegágya a bûnözõi életformát követõ embereknek. Az ország
minden szegletébõl jöttek az otthonról
kivetettek, hogy a fõvárosban folytassák azt a bûnözõi életformát, amit szülõhelyükön elkezdtek, de nem folytathattak Budapesten könnyû eltûnni,
és számtalan lehetõség kínálkozik a
törvényen kívüli megélhetésre. Ezért a
közterületek rendjének biztosítása, a lakosság biztonságérzetének megteremtése már egy évszázada is komoly feladatot rótt a város vezetõire és a rendvédelmi szervekre.

MI

A KÖZBIZTONSÁGÉRZET?

Az egyén közbiztonságérzetét több tényezõ is befolyásolja. A legfontosabb a
szûkebb és tágabb lakóhelyén történt –
úgynevezett lakosságközeli – bûncselekmények számának alakulása, a bûncselekmények „minõsége“, magyarán
súlyossága a lakóhelyen, valamint az
egyén által a legtöbbet használt útvonalak közlekedési állapota.
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Tapasztalatok szerint a lakosság
közbiztonsági hangulatát a legjobban
az emberölés, a betöréses lopás, a jármû önkényes elvitele (továbbiakban
gépkocsilopás), a gépkocsifeltörés, vagyis az egyént és az egyén tulajdonát
fenyegetõ cselekmények hatnak. Ezeket nevezik „lakosságközeli“ cselekményeknek. Természetesen van több ilyen
bûncselekményi tényállás is – szemérem elleni cselekmények, testi sértés –,
de szerencsére ezek nem olyan gyakoriak.
Minél több lakosságközeli bûncselekmény történik, annál rosszabb a biztonsági közérzet. Ha egy területen gyakori az útonállásszerû fegyveres rablás,
ráadásul többségük közterületen történik, akkor az azon a területen élõk nem
érzik biztonságban magukat, még akkor sem, ha nem õket érte a támadás.
Ugyanez igaz a betörésekre is.
Érdekes módon a közbiztonság-érzetet befolyásoló tényezõ a közlekedési
helyzet, illetve a közlekedési morál, a
balesetek számának alakulása, a parkolás rendje is. Különösen figyelemre méltó, hogy ahol egyébként kevés bûncselekmény történik, ott a közlekedéssel és
a parkolással kapcsolatos problémák
határozzák meg elsõsorban az egyén
közbiztonságérzetét.
Ugyancsak meghatározó hangulatunk, biztonságérzetünk szempontjából a közterületek állapota, például az
egyén közvetlen lakóhelyén és a munkahelye körül a közvilágítás minõsége,
és a közvetlen környezetében tapasztalható köztisztaság.
A közvilágítás állapota az állam-

polgárok szempontjából nagyon fontos összetevõje a lokális közbiztonságnak. Ahol ugyanis nincs megfelelõ világítás, ott fokozottabban érzik veszélyben testi épségüket, és a közterületen
elhelyezett vagyontárgyaikat.
A környezet tisztasága egyre jobban elõtérbe kerül. Az ápolatlan, szemetes, falfirkákkal ékesített terep a közrend hiányának érzetét kelti.
Az egyén és a rendõrök egymáshoz való viszonya, a rendõri jelenlét a
közterületeken és a rendõri reagálóképesség minõsége, illetve a különbözõ
bûncselekményekkel kapcsolatos rendõrségi és sajtókommunikáció nyíltsága
ugyancsak fontos tényezõje biztonságérzetünknek.
Bármilyen jó is lehet a közbiztonság egy területen, ha a lakosság és a
rendõrség, illetve az egyén és az egyes
rendõrök között az ügyintézés hosszadalmassága és lélektelensége, a modorbeli problémák, az empátia hiánya
miatt bizalmi válság alakul ki. Ebben az
esetben ugyanis a rendõr, a rendõrség
elveszti a legnagyobb szövetségesét: a
lakosságot. Ez természetesen visszahat
a munkájára, így hiába kevesebb az átlagosnál a bûncselekmény, hiába jobbak a közterületi viszonyok, a polgár
mégsem érzi magát biztonságban.

Ö N KO R M Á N Y Z AT I
SERIFFEKET BUDAPESTRE
Az elõbb említett tudományos összefüggések, problémák megoldása érdekében november 22-én kerekasztalkonferenciára hívta a budapesti polgár-
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mestereket Molnár Gyula, Újbuda polgármestere. A Fõvárosi Önkormányzat
Kerületi Koordinációs Bizottsága kihelyezett ülésén, elsõsorban a közterületek állapotáról, illetve a közbiztonságról beszélgettek a polgármesterek.
A konferencia házigazdája szerint
„nagyon gyengén mûködik“ a rendõrség a közterületeken. Nem kielégítõ a
rendõri jelenlét, elsõsorban az állampolgárok életét közvetlenül befolyásoló
helyszíneken, az utcákon, tereken és a
piacokon. Molnár Gyula úgy véli: ennek
eredménye, hogy nem képes a rendõrség az illegális árusítás felszámolására és
a közterületeket zavaró események hathatós megszüntetésére. Véleménye szerint: e problémák kiküszöbölésére jó
megoldás lenne az önkormányzati rendõrség felállítása.
A rendõrségnek fontos szerepe van
a bûnüldözésben, a karhatalmi tevékenységekben, a terrorizmus elleni harcban. Az önkormányzati rendõrségnek
viszont komoly feladata lehetne a bûn
megelõzésében – tette hozzá Újbuda
polgármestere. Molnár Gyula az ameriPolgármesterek mondják
Csécsei Béla, Józsefváros polgármestere arra figyelmeztetett, hogy egyre kevesebb a „közterületen mozgatható“
rendõr, miközben a kerületek egyre
nagyobb szerepet vállalnak a rendõrség támogatásában. Ennek kapcsán
megjegyezte, hogy még a rendõrkutya is önkormányzati tulajdon, ahogyan a kamerás térfigyelõrendszer is,
amit kizárólag bûnüldözési célokra
használnak.
Gy. Németh Erzsébet, fõvárosi szocialista képviselõ is arra hívta fel a figyelmet, hogy a fõváros és a kerületek
évente több mint egymilliárd forint
készpénzzel, valamint számtalan eszközzel, például gépkocsikkal támogatják a budapesti rendõrséget, és kapitányságait. Véleménye szerint, a korábban már többször felvetett javaslat
az önkormányzati rendõrségrõl mára
elérte azt az ingerküszöböt, ami után
már a politikának is támogatnia kellene a változtatást.
Szabolcs Attila, Budafok-Budatétény
polgármestere azt közölte, hogy kerületében éjszakánként sokszor mindössze egy járõr teljesít szolgálatot a

Budapest közbiztonsági
térképe
Az évente összeállított közbiztonsági
térkép szerint az V. kerület a legveszélyesebb, itt több a bûntény, mint
a Józsefvárosban. A legbiztonságosabb a XVII. kerület, de általánosságban megfogalmazható, hogy Budán
kevesebb a bûncselekmény, mint a
pesti oldalon: az 1,2 millió lakosú
Pesten tavaly 108 ezer, míg a félmilliós túlparton 25 ezer esetben rendeltek el büntetõeljárást a hatóságok. A térkép megmutatja azt is,
hogy a négy legelterjedtebb bûnözési mód a betörés, a gépkocsifeltörés
és -lopás, valamint a rablás.

kai modellt, a seriff intézményét szeretné adoptálni Budapestre, ami abban különbözne a mai szervezettõl, hogy többet lennének a rendfenntartók az utcán,
állandó állampolgári kapcsolatot ápolnának és tartanának fenn, illetve mindig
ugyanazok a rendõrök teljesítenének
szolgálatot, így ezáltal tovább mélyülne
a bizalmi viszony rendõr és állampolgár
létszámhiány miatt. Megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a létszámhiányt úgy szüntetik meg, hogy
elvonják a betöltetlen álláshelyeket.

között. A leendõ új lakosságközeli rendõrség Budapesten a kerületekben jönne
létre, és elsõdleges feladatai közé tartozna a közterületek rendjének biztosítása.
A bûnmegelõzésben, a prevencióban is jelentõs szerepet kapna ez az új típusú rendõrség, amit a fõváros felügyelne, és jelentõs részben finanszírozna.
ezért szükséges kezdeményezni a vonatkozó jogszabályok módosítását – javasolta Molnár Gyula, aki mint fogalmazott, a kerületi szándéknak mielõbb kormányzati akarattá kellene válnia.
A polgármester, aki egyben szocialista országgyûlési képviselõ, és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, azt mondta,
az önkormányzati rendõrség valahol a
közterület-felügyelet és a mai rendõrség
között kaphatna helyet.
Az önkormányzati rendõrség létrehozását a meghívott kerületi polgármesterek is szorgalmazták, mert többük szerint a rendõrség a jelenlegi szerkezetében létszám-, és forráshiány miatt már
nem tud hatékonyan fellépni a közterületeken.
Hajós Dániel
dhajos@freemail.hu
Aut felt rØsek Budapest
XIII. ker letØben 2007
novemberØben

Tóth Mihály, Csepel polgármestere
pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy
az Állami Számvevõszék rendre elmarasztalja õket amiatt, hogy önként vállalt feladatként az önkormányzat
anyagilag támogatja a kerületi rendõrség mûködését.
Varga Imre, a XV. kerület képviseletében arról beszélt, hogy az egykor jól
indult lakótelepi rendõrség ma már
gyakorlatilag nem mûködik, és egyre
több a probléma a mezõõri szolgálatok finanszírozásával is, amit korábban a szaktárca még támogatott.
Hunvald György, Erzsébetváros polgármestere szerint, miután a rendõrség „objektív okok miatt“ nem tudja a
kerületi lakosokat érintõ feladatai egy
részét ellátni, Budapestnek „kifejezetten hasznos lenne“, ha az országgyûlési képviselõként is tevékenykedõ polgármesterek törvénymódosításra tennének javaslatot.
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Uniós pénz – magyar közbeszerzés

A fenti címmel rendezett konferenciát a Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos
Szövetsége (KÖSZ) 2007. november 22.-én Budapesten, a
BM Duna Palotában. A neves
elõadók, és az érdekes témák
garantálták az érdeklõdõk
nagy számát.
Elõször is le kell szögeznünk, hogy egy
KÖSZ rendezvény hangulata eltér az átlagos szakmai konferenciák hivatalos, és
komoly hangulatától. Itt minden megtörténhet. Még az is, hogy Bajnai Gordon miniszter üveg bikaszobrot kap Dr.
Tunyogi Lászlótól, a KÖSZ elnökétõl,
mondván, hogy a bika ereje legyen a miniszter úrral. Ami azt illeti, ez nem is lenne rossz. Az önkormányzati szféra mindenesetre türelmetlenül várja ennek az
erõnek a megmutatkozását pályázatok
formájában. Bajnai Gordon sok munkát
ígért a hallgatóság nagy részét kitevõ
közbeszerzési szakembereknek, amit a
hátsó sorokban halvány morajlás kísért,
mivel a sok munka sok pályázatot feltételez, aminek azonban még híján vagyunk. De sebaj, 2007-nek már vége, új
év, új lendület. Amit a miniszteri elõadásból kiemelnék, az, hogy a közbeszerzési
szakértelem a jövõben felértékelõdik, hiszen akár a támogatások visszavonása a
tét abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárásba hiba csúszik. És kegyelem
nem lesz, többszörös ellenõrzés annál inkább. Örömmel hallhattuk, hogy a
Bajnai Gordon személyesen is fontosnak
tartja a közbeszerzési törvény – eddigi tapasztalatokon alapuló – módosítását,
például a minisztérium törvénymódosítási javaslata az, hogy ne lehessen jogorvoslati eljárás folyamata alatt a szerzõdést megkötni, vagy hogy az EU-támogatásból finanszírozott közbeszerzések
dokumentumai legyenek teljes körûen
nyilvánosak, de egyetértõ fejbólogatással
hallgattuk azt a felvetést is, hogy a hiánypótlás szabályai egyértelmû és haladék-
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talan törvényi rendezést nyerjenek. A
szakma elismerésének jeleként üdvözölte a hallgatóság azt, amikor Bajnai miniszter Tunyogi elnök és a KÖSZ együttmûködését kérte a minisztérium közbeszerzéssel kapcsolatos törekvéseinek
(korrupció elleni harc, törvénymódosítás
kidolgozása) támogatásában. Miután az
ezt megpecsételõ kézfogás lezajlott,
Bajnai miniszter távozott – az ajándék
bikával.
Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa elnöke ezúttal is ámulatba ejtett.
Örök talány számomra, hogy miképpen
lehet ilyen nyugodt az, aki közbeszerzésekkel foglalkozik. Az elnök úrtól megtudtuk, hogy 2007 elsõ tíz hónapjában a
2006 évi azonos idõszakhoz képest a
közbeszerzések száma csökkent, köszönhetõen annak, hogy kevesebb volt az
egyedi nagyprojektek száma, és érezhetõ
volt e területen is a megszorító intézkedések hatása. Az elnök úr úgy értékelte –
ezzel életkedvet adva a hallgatóságnak
–, hogy 2007 a felkészülés idõszaka,
2008 és 2009 pedig mindenképpen az
élénkülésé lesz. Visszaesett tíz százalékkal az önkormányzati közbeszerzések
száma, és ennyivel nõtt a közszolgáltatók beszerzéseinek számaránya. A kis- és

SDR KÖZBESZERZÉSI IRODA KFT.
• közbeszerzési, tervpályázati és
koncessziós eljárások teljes körû
bonyolítása
• bírálati szempontok kidolgozása,
az értékelésben való szakértõi
közremûködés
• közbeszerzéshez kapcsolódó
testületi elõterjesztések, határozati
javaslatok készítése
Tel: 06 20 9270 910
littmann@sdrkozbesz.hu

középvállalkozások részvétele továbbra is
a kisebb értékû önkormányzati közbeszerzéseknél jellemzõ, a külföldiek részesedésének csökkenése jelentõs mértékû a
2006 évihez képest. A jövõ évben számíthatunk arra, hogy egyszerûsödik a
Kbt nemzeti és egyszerû eljárási rendje,
hatékonyabbá válnak a jogérvényesítés
eszközei, nõ a közbeszerzési eljárások átláthatósága.
Krausz Zsuzsanna az IM fõosztályvezetõ-helyettese elõadásában a Kbt várható módosításairól beszélt. Ettõl a témától a hallgatóság láthatólag felélénkült. A módosítások megjelenése 2008ban, hatálybalépése 2009-ben várható.
Nagy boldogsággal hallottuk, hogy helyre kerülnek az erõforrást biztosító szervezetek. (Rájuk fér: de miért ilyen sokára?)
A módosítás lényege az lesz, hogy az
„erõszervezet“ nem használható fel alkalmasság igazolására, hanem az eredeti törvényalkotói elképzelésnek megfelelõen a jövõben szerzõdésteljesítés biztosítására, bemutatására szolgálhat. Újra
elõkerül a hiánypótlás, ami csak formai
hiány pótlására (tehát ami nincsen, azaz
fizikailag hiányzik) vonatkozhat. A törvénymódosítás megszünteti az indokolatlan formai nehezítések elõírásának lehetõségét.
Meghosszabbodik a „magyar szabadalom“, az EU által magyar Kbt-bõl
átvett nyolcnapos szerzõdéskötési moratórium: a jogorvoslati eljárás esetén annak lezárásáig, a jogvita eldöntéséig tarthat. Még az is lehet, hogy közösségi
ügyet érintõ esetekben kötelezõ lesz a jogi képviselet (Tunyogi elnök úr e kérdésben nem osztozott az elõadó lelkesedésében).
Csak pár elõadó kiemelésére volt lehetõség, pedig szívesen beszámolnék
Ormosy Gábor vezérigazgató elõadásáról is, aki közérthetõen, a humort sem
mellõzve elmagyarázta, hogy mi is a talányos elnevezésû MAG Zrt. Szerintem õ
is megérdemelt volna egy bikát.
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Újabb változások elõtt az uniós agrárpolitika
Magyarországtól is pénzt venne el a tervezett támogatási reform

Néhány évvel ezelõtt a tagállamok ellenállása miatt egyszer már meghiúsult az Európai Bizottságnak az a terve,
hogy visszavegyen a nagybirtokoknak kifizetett közvetlen
jövedelemtámogatások öszszegébõl, amit a rendelkezésre álló költségvetési források igazságosabb elosztásának szándéka diktálna.
A több évvel ezelõtti kudarc azonban
nem szegte kedvét Mariann Fischer Boel
uniós agrárbiztosnak, aki a 2003-as agrárreform kiigazításáról – vagy ahogy a
szakmai zsargonban nevezik, egészségügyi felülvizsgálatáról – novemberben
nyilvánosságra hozott elképzeléseiben
újra megpróbált határt szabni a legnagyobb agrárgazdaságoknak kifizetett
pénzeknek. Bár a bizottság egyelõre nem
terjesztett elõ konkrét javaslatokat, elképzelhetõnek nevezte, hogy száz és kétszázezer eurós támogatási szint között
tíz százalékkal, kétszáz- és háromszázezer euró között huszonöt százalékkal,
háromszázezer euró fölött pedig negyvenöt százalékkal csökkentenék a nagygazdaságoknak ilyen címen átutalt kifizetéseket. A mezõgazdasági biztos egy
régi aránytalanságon szeretne változtatni: jelenleg az uniós költségvetésbõl kifizetett agrártámogatások nyolcvan százaléka a gazdák egyötödének jut.
A régi ötlet felmelegítését azonban
nem fogadták túlzottan lelkesen azok a
tagállamok, amelyeknek a legtöbb veszítenivalójuk lenne a támogatások felsõ
határának meghúzásával. Az elképzelést
az a Nagy-Britannia ellenzi a legvehemensebben, ahol a királyi család tagjai
hagyományosan a közös agrárköltségvetés legnagyobb kedvezményezettjeinek számítanak, s minden évben eurómilliókat vághatnak zsebre támogatások
formájában – amelyek alapvetõen a terület nagyságától függenek. Fischer Boel
elképzelése ellen azonban Magyarország

kereslet és kínálat viszonyai
és néhány más volt szocialisa világon, melyek most nem
ta állam is ágál, amelyek a
biztos, hogy tarthatóvá teszocialista rendszerbõl öröszik azt az irányvonalat,
költ erõsen koncentrált biramely a termelés csökkentétokszerkezetük miatt ugyanse fele halad. A kedvezõtlen
csak sok pénzt veszítenének,
tavalyi és idei idõjárás miatt
ha a javaslatot elfogadnák.
ugyanis Európában és a viÍgy aztán Gráf József az aglág más részein is egy nagyrártárca vezetõje a közös agságrenddel kevesebb gaborárpolitika (KAP) egészségna termett a szokásosnál,
ügyi felülvizsgálatáról tartott
ráadásul az észveszejtõen
elsõ miniszteri ülés után azt
Mariann Fischer Boel
gyors kínai és indiai gazdakonstatálhatta, hogy az ötsági fejlõdés, ezzel az ottani étkezési
letbõl a nagy ellenállás miatt valószínûszokások megváltozása miatt ugrásszeleg ezúttal sem lesz semmi.
rûen megnõtt a búza és a kukorica iránA közös agrárpolitika még a kilencti kereslet, s ennek következtében mavenes években kezdõdött átalakításának
gasba szöktek az árak. Mivel a kereslet
folytatása a következõ évek egyik legfonfelfutása tartósnak ígérkezik, a magyar
tosabb eseménye lesz az Európai Uniómezõgazdasági miniszter indokoltnak
ban, s Magyarország számára sem kölátná, ha az Európai Unió kissé újragonzömbös, hiszen hazánk jóval a közös
dolná az agrárstratégiát. Gráf József
költségvetésbe való befizetése feletti
szerint ellenkezõ esetben attól lehet tararányban részesedik a mezõgazdasági
tani, hogy az EU exportõrbõl importõr
támogatásokból. Budapestnek ezért az a
lesz, és mások veszik át a helyét a világmagától értetõdõ érdeke, hogy lehetõpiacon.
ség szerint minél jobban elhúzza a jelenBrüsszelben ugyanakkor úgy vélelegi, fõleg a gabonatermeléssel bõkezû
kednek, hogy a 2003-as agrárreform
agrártámogatási rendszer felszámolását.
csak most kezdi éreztetni hatását, és
A bizottság mostani elképzelései ugyanidõt kell hagyni a piaci mechanizmusokakkor éppen a régi rendszer megszüntenak, hogy beinduljanak. A bizottság szetését gyorsítanák fel, azzal az indokkal,
rint ugyanis a gazdák a jövõben fokohogy az EU agrártermelõinek a szubvenzott mértékben reagálnak majd a piac
ciók helyett egyre inkább a piac valós igéjelzéseire, ezért nincs igazán ok attól tarnyei alapján kellene eldönteniük, hogy
tani, hogy Európa néhány éven, esetleg
mit és mennyit termelnek. A kereskedelévtizeden belül megint élelmiszerhiánymi partnerek is sarokba szorították az
nyal fog szembesülni. Hogy kinek van
Európai Uniót, arra kényszerítve, hogy a
igaza, azt csak a jövõ dönti el. A közös
világpiaci árakkal összhangba hozza
agrárpolitika irányváltása mindenesetre
mesterségesen alacsony szinten tartott
újabb lökést kap a most kezdõdõ egészexportárait.
ségügyi felülvizsgálattal, aminek túlzott
Franciaország, Magyarország és néfelgyorsulásától joggal tarthat a magyar
hány más tagállam ugyanakkor felhívják
agrárvezetés.
a figyelmet arra, hogy az utóbbi egy évGyévai Zoltán • Brüsszel
ben drasztikusan megváltoztak a piaci
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Zöldenergiák – nincs alternatíva

A nap, a szél, a víz és a biomassza hamarosan versenyképes helyettesítõivé válnak a
fosszilis energiahordozóknak.
A megújuló energiaforrásokat
ma még messze nem használjuk ki, de sokáig már nem halogathatjuk nagyobb arányú alkalmazásukat. Egyre több támogatást élvez az energia
zölddé tétele, s ha csak ezt az
egy tényezõt tartjuk szem
elõtt, és eltekintünk a lekiismeretünktõl a természet kizsákmányolását illetõen, akkor
is érdemes átgondolni, hol alkalmazhatunk megújuló energiaforrrásokat a környezetünkben. És fõként melyiket?
Magyarország azt vállalta az EU irányelvek alapján, hogy a megújuló energia felhasználási részaránya az összes
energiafelhasználáson belül 2010-ig
eléri a 7,2 százalékot, a megújuló
energiával termelt villamos energia a
villamosenergia-termelésen belül pedig eléri a 3,6 százalékos részarányt.
Ezek az értékek – fõként a villamos

energia esetében – az EU tagországok
közötti összehasonlításban rendkívül
alacsonyak, a villamos energiánál az
utolsó helyet jelentik. A 2005. évi statisztikai adatok alapján az összes energiafelhasználáson belül a megújuló
energiák aránya kb. 4,5 százalék volt.
A tizenkét százalékos részarány elérése érdekében az EU különbözõ támogatási alapokat hozott létre. Közvetlen támogatásokat elsõsorban az
Intelligens Európáért keretprogramból,
illetve a kutatás-fejlesztésre irányuló
programokból, így a SAVE, az
ALTENER, a STEER, valamint a COOPER
nevûekbõl lehet igényelni.
További támogatásokat nyújtanak
a strukturális alapok, valamint a kohéziós alap a környezetvédelemmel és a

A megújuló energiahordozók szerepe az Európai Unió
energiapolitikájában
Az EU megújuló energiaforrásokról
szóló Fehér Könyve rögzíti azt az elérendõ célt, hogy a jelenlegi átlagos
5,3 százalékról 12 százalékra nõjön
használatuk aránya. Ezen belül a következõ kulcsfontosságú technológiák
népszerûsítésére tesz javaslatot, jelezve a 2010-ig elérni kívánt célt is:
„ 1 000 000 PV (napelem) rendszer
(ez a cél 1000 MW beépített kapacitással egyenértékû, amelybõl
mindöszsze 650 MW kerül beépítésre az EU területén, 350 MW pedig harmadik országban),
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„ 15 millió m2 napkollektor,
„ 10 000 MW szélturbina generátor,
„ 10 000 MW biomassza alapú kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelõ
berendezés,
„ 1 000 000 biomasszával fûtött lakóhely,
„ 5 millió tonna folyékony bioüzemanyag,
„ 100 kisközösség, település, régió,
sziget energiaellátása teljes egészében megújuló energiaforrásokon
történjen.

megújuló energiaforrások növelésével,
illetve új munkahelyek és új kapacitások létrehozásával kapcsolatban.
A megújuló energiaforrások döntõ hányadát – több mint nyolcvan százalékát – a szilárd biomassza alkotja:
tûzifa, erdõgazdasági melléktermékek,
fahulladék, mezõgazdasági hulladék
és melléktermékek. Ez mind a termikus
célú hasznosításra, mind a villamosenergia-termelési technológiákra jellemzõ. Dinamikusan nõtt a szélenergia
hasznosítása az elmúlt néhány évben
(2001és 2005 között tízszeresére), de
részaránya még jelenleg is egy százalék
alatti az összes megújuló energián belül. A megújuló energiával történõ villamosenergia-termelésen belül a szélenergia aránya öt százalék körüli, de
ez az ország összes villamosenergiatermelésének ma még csupán néhány
ezreléke.

A

BIOMASSZA

A L E G E LT E R J E D T E B B
Magyarország teljes biomassza készlete 350–360 millió tonnára becsülhetõ,
ebbõl 105–110 millió tonna elsõdleges
biomassza évente újratermelõdik,
amelynek nagy része felhasználásra is
kerül. Az évente képzõdõ növényi biomassza bruttó energiatartalma 1185
PJ, amely meghaladja az ország teljes
éves energiafelhasználását úgy, hogy a
hazánk területére jutó napenergiának
csak 0,3 százalékát hasznosítják a növények. A hazai növénytermelés és er-
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dõgazdálkodás a befektetett összenergia négy-ötszörösét termeli meg biomasszaként, azaz ennyi az energiahatékonysági mutatója.
A mezõgazdasági fõ- és melléktermékek mintegy 57-–58 millió tonnával
járulnak hozzá az évente megújuló
magyarországi biomasszakészlethez.
Az erdõk kilencmillió tonna biomaszszát adnak évente, miközben a teljes
élõfában meglévõ biomassza mennyiség 250 millió tonnát tesz ki. A mezõgazdaság által termelt elsõdleges biomasszának csak kis része – 4,5 és 5
millió tonna – kerül közvetlen emberi
fogyasztásra, mintegy 16–17 millió
tonnát az állatok takarmányozására
fordítanak, tvábbi hat.hétmillió tonna
ipari feldolgozásra kerül.

ENERGETIKAI

CÉLÚ

BIOMASSZA
A mezõgazdaságban megtermelt primer biomassza közül energetikai célra
elsõsorban a nagytömegben jelentkezõ melléktermékek vehetõk számításba. Gabonaszalmából átlagos körülmények között évente négy-, négy és
fél millió tonna keletkezik, amelybõl az
állattartás és az ipar 1,6–1,7 millió
tonnát használ fel. A maradék 2,4–2,8
millió tonna gabonaszalma jelentõs része energiatermelésre lenne felhasználható és évente 28–34 PJ energia állítható elõ belõle. Megfelelõ tüzelõberendezések hiányában jelenleg Magyarországon a szalmát energetikai
célra gyakorlatilag nem hasznosítjuk.
A legnagyobb tömegben jelentkezõ szántóföldi növénytermelési melléktermék Magyarországon a kukoricaszár, amely nyolc-tízmillió tonna menynyiségben jelentkezik évente, ebbõl
négy-ötmillió tonna hasznosítható
energetikai céllal, amely 48–60 PJ/év
energiát lenne képes szolgáltatni. Jelenleg azonban hazánkban megfelelõ
tüzelési technológia nem áll rendelkezésre a nagy nedvességtartalmú kukoricaszár megfelelõ hatásfokkal történõ
eltüzelésére.
A növénytermelés melléktermékei
közül még számottevõ mennyiségben
keletkezik a napraforgószár, valamint
repceszalma is, amelyek tüzelési célra
felhasználhatók lennének és 5–6 PJ/év
hõenergiát lehetne belõlük elõállítani,
amennyiben megfelelõ technológiák
állnának rendelkezésre a betakarításra
és a tüzelésre.

A szõlõ- és gyümölcstermelés fás
szárú növényi melléktermékeibõl (szõlõvenyigébõl és gyümölcsfa-nyesedékbõl) évente 350–400 ezer tonna keletkezik, amelynek 5–6 PJ energiát lenne
képes szolgáltatni. Tüzelésükre eddig
csak próbálkozások történtek. A szõlõvenyige bálázásos betakarítása és kisméretû kazánokban történõ építése a
szõlõtermelõ gazdaságokban járható
út. A venyige és a gyümölcsfa-nyesedékek aprítására, gyûjtésére és tüzelésére még nincs kialakult technológia.
Az energetikai célra nagy felületen
termelhetõ növények közül Magyarországon elsõsorban a szarvasi energiafû
és az energetikai faültetvények vehetõk
számításba.
A nagy tömegben termelhetõ évelõ energiafû termesztésére és betakarítására kialakult gépesített technológiával rendelkezünk, a tüzelésénél jelenleg még gondot okoz a magas ásványi

szolgáltatna, amelybõl évi 6–7 PJ energia állítható elõ. Két hõerõmûben is
tervezik az energiafû felhasználását a
faapríték mellett, illetve azzal keverve.
A másik perspektivikus bioenergia-forrás a mezõgazdasági ültetvénygazdálkodási mûvelési ágba sorolt
energetikai faültetvény, amelyekkel viszonylag gyorsan és nagy mennyiségben állítható elõ energetikai célra dendromassza. Az energetikai faültetvények iránti érdeklõdés azért is növekvõ,
mert a mezõgazdasági élelmiszertermelésbõl kikerülõ területek, illetve a
nagyobb folyók ártéri területei ezekkel
a célültetvényekkel jól hasznosíthatók.
Jelenleg több kísérleti energetikai faültetvény is található Magyarországon,
amelynek célja a termeszthetõ, gyorsan növõ fafajok kiválasztása, a komplett termesztési és betakarítási technológia kidolgozása, az elérhetõ hozamok és a nyerhetõ energiamennyisé-

Megújuló energiahordozó-felhasználás részaránya Európában

anyag – különösen a szilícium – tartalma, melynek révén a viszonylag alacsony hõmérsékleten (600–700Co-on)
olvad meg a hamuja. Ez speciális tûzterû kazánok vagy tüzelési technológia
alkalmazását igényli, amelyek fejlesztése megkezdõdött.
A szarvasi energiafû több éven keresztül tíz tonna hektáronkénti bálázható száraz tömeget képes szolgáltatni, amely 110–120 GJ/ha energiatartalommal bír. Az energiafû jól pelletálható. Egy hektár fûtermésbõl hat-hét
tonna pellet készíthetõ, amelynek a tüzelési tulajdonságai kisebb teljesítményû kazánokban kedvezõbbek, mint az
aprítéknak a hõerõmûvekben.
Amennyiben az energiafû tüzelési
technológiája véglegesen kialakul, rövid idõ alatt akár ötven-hatvanezer
hektáron indulhat a telepítése, amely
500–600 ezer t/év biomasszatömeget

gek pontos meghatározása, termeléstechnológiai ajánlások kidolgozása. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a gyorsan növõ fafajokat (nyár,
fûz) 12 000–15 000 tõ/ha tõszámra
célszerû telepíteni, amely három-öt év
alatt válik vágásra alkalmassá. Az újra
sarjadó faállomány újabb háromötévenként takarítható be tarvágással,
összesen öt-hét alkalommal, amely
tizenöt-huszonöt éves ültetvény-élettartamot feltételez . Az egyes fafajokkal végzett tartamkísérletek alapján
11–20 t/ha/év hozamok érhetõk el,
amelybõl 185–330 GJ/ha energia állítható elõ.

BIOGÁZ
A mezõgazdasági eredetû – biológiailag gázosítható – biomasszatömege
nyolc-tízmillió tonnára tehetõ Magyar-
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országon, amelybõl 7–9 PJ energia is
elõállítható. A szubsztrátokat tekintve
a „nedves“ (nyolc-húszszázalékos szárazanyag-tartalom melletti), illetve a
„félszáraz“ (húsz és ötven százalék közötti szárazanyag-tartalom melletti)
technológiák alkalmazása választható
hazai körülmények között a kedvezõ
gázképzõdés szempontjából, amelyeknek bázisai fõleg a nagyobb állattartó
telepek lehetnek. Ebben az esetben a
híg állapotú állati trágyák kiegészítve a
mezõgazdasági termelésbõl származó
szerves anyagokkal kedvezõ szubsztrátot képeznek az anaerob fermentációhoz. Átlagos körülmények között egy kg
szárazanyagból három-négyszáz liter
hatvan százalék metántartalmú biogáz
állítható elõ, amelynek a mennyisége
nagyobb energiatartalmú, hevítõ hatású
mezõgazdasági eredetû fõ- (pl. teljes
kukoricanövényi zúzalék) és melléktermékeknek (pl. répaszelet) bevitelével, ill.
erjesztésével még növelhetõ is.
A nyers biogáz – amelynek 1 köbmétere megközelítõleg fél liter gázolajat
képes helyettesíteni – tisztítás és dúsítás

lamos áram átvételére Magyarországon
is kötelezettek az áramszolgáltatók a
hatályos rendeletek értelmében. A következõ években várható új biogáztelepek beruházása Magyarországon.A
biogáz nyerésére más területeken is kínálkozik lehetõség, mint már találhatók
is az országban erre példák. A kommunális hulladéklerakókból depóniagáz
nyerhetõ, a szennyvíztisztító telepek is
kiegészíthetõk biogáztermelõ egységekkel. Magyarországon jelenleg jelentõs
hulladéklerakó-korszerûsítési és -bõvítési program zajlik, melyben a biomasszahasznosítással és a depóniagáz termeléssel kapcsolatos fejlesztések is egyre
nagyobb figyelmet kapnak.
Hazánkban is kormányrendelet teszi
lehetõvé – hasonlóan az EU legtöbb tagországához –, hogy a biológiai eredetû
motorhajtóanyagok bekeverhetõk az ásványiolaj-származékból elõállított és forgalomba hozott üzemanyagokba. Így
várható, hogy felgyorsul a két biológiai
eredetû motorhajtóanyag – a biodízel
(RME) és a bioetanol (ETBE) – elõállítása,
ill. motorhajtóanyag-adalékként való fel-

A magyarországi biomassza-potenciál számokban

után úgynevezett Greengas minõségben motorok hajtására vagy földgázhálózatba beadagolásra alkalmas.
Magyarországon a biogáz az állattartó telepek fûtése vagy hûtése mellett
mindenekelõtt áramtermelésre hasznosítható. Az áramtermelõ blokk hulladékhõje pedig a fermentorok fûtésére,
a technológia saját energiafogyasztásának kielégítésére használható fel.
A megújuló energiákkal termelt vil-

20

Önkormányzati havilap
2007 december

használása. A legnagyobb hazai üzemanyag-elõállító és forgalmazó társaság, a
Mol komoly vásárlóként jelent meg a piacon. Emögött természetesen az Európai Unió tagországokkal szembeni elvárása van, amelyek 2005-ig kétszázalékos, 2010-ig 5,25 százalékos biológiai
eredetû motorhajtóanyagok bekeverését
várja az unión belüli forgalmazóktól.
Magyarország ökológiai adottságai
nem igazán kedveznek a repcetermelés-

e n e r g i a

nek. Elfogadható hozamok mellett
százötvenezer hektáron termelhetõ az
õszi káposztarepce, ezen 250–270 ezer
tonna repcemag állítható elõ, amelybõl
100–110 ezer tonna biodízel nyerhetõ.
Ez nem fedezi teljes egészében a hazai
dízelüzemanyagok bekeverési igényét,
amely 120–130 ezer tonnára tehetõ
évente.
Ennek ellenére a jelenlegi hazai
energetikai célú repcetermelés területét
meg lehet duplázni és a hazai motorüzemanyag gyártók RME igényét legalább nyolcvan százalékban célszerû hazai forrásból fedezni. Jelenleg két nem
üzemelõ biodízelüzem található Magyarországon, összesen nyolcezer tonna
termelõkapacitással. Ezek üzembehelyezése és újabb kapacitások kiépítése
sürgetõ feladat. A jelenlegi kúti gázolaj
árak mellett az jövedéki adómentes
biodízel (RME) árban még versenyképes.
Elsõsorban a beruházás ösztönzése
szükséges a termelés bõvüléséhez.
A biodízelnél kedvezõbb feltételek
mellett állítható elõ Magyarországon
bioetanol, amelynek az alapanyagát a
hazai kukoricatermés egy része képezheti. Évente átlagosan hat-hétmillió tonna
kukorica terem, jobb években, mint
2004-ben nyolcmillió tonna felett is.
Az állatlétszám csökkenése folytán
ebbõl egyre kevesebbet használunk fel
takarmányozásra, és nõ az exportra, illetve nõ az ipari feldolgozásra kerülõ kukorica mennyisége is. Kedvezõ esetben akár
két-hárommillió tonnát is elérheti évente
az ipari feldolgozásra felhasználható kukorica volumene. Ebbõl a keményítõipar
és az izocukorgyártás mellett a bioetanol-gyártás használhat fel legtöbbet.
Így a hazai elõállítású kukoricaalapú etanol mennyisége akár hét-nyolcszázezer
litert is elérheti évente, amely hatszorosa
a magyarországi motorüzemanyaggyártók és -forgalmazók 2010-ig várható ETBE-igényének.
A magyarországi bioetanol-gyártó
kapacitás az élelmiszeripar, az italgyártás,
a gyógyszergyártás, valamint a vegyipar
igényeit kielégíti. A következõ évek feladata, hogy nagyobb, ötven-százezer
tonna/év kapacitású, napi százötven-kétszázötven tonnát elõállító bioetanolgyártó rendszerek épüljenek ki fokozatosan az országban. A jövedékiadó-mentes
bioetanol termelõi ára jelenleg versenyképes a benzin kiskereskedelmi kúti árával.
Májer Beáta
majerbeata@t-online.hu
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Az uniós támogatások elnyerése érdekében
célszerû az önkormányzatoknak a legjobb
referenciákkal rendelkezõ tanácsadó cégek
szolgáltatásait igénybe venni
Dr. Lırincz SÆndor
gyvezetı igazgat
K+F TanÆcsad K zpont

„Célunk, cégünk minden erõforrásával, munkatársainak
szaktudásával és tapasztalataival elõsegíteni ügyfeleink
számára, hogy elérjék célkitûzéseiket”

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a támogatások elnyerésében
a pályázati tanácsadó cégeknek
nagy szerepe van, hiszen a pályázati dokumentációk összeállítása
és az ezzel kapcsolatos hosszadalmas adminisztrációs ügyintézés professzionális ismereteket
igényel. A megfelelõ tanácsadó
segítségével jól kidolgozott pályázatok készíthetõk, ezáltal magasabb összegû támogatás elnyerésére is nagyobb az esély. A tanácsadói közremûködés a magas
támogatás intenzitású nagy projektek esetében különösen fontos
lehet.
A budapesti székhelyû, de regionális háttérrel rendelkezõ K+F
Tanácsadó Központ Kft komplex
tervezõ, szervezõ, elemzõi munkában jelentõs segítséget nyújthat az önkormányzatoknak és a
hozzájuk tartozó vállalkozásoknak.
A pályázati tanácsadás terén
piacvezetõ cég az elmúlt években
több, mint 600 nyertes pályázatot dolgozott ki ügyfeleinek ,
mintegy 200 milliárd elnyert támogatási összeggel, köztük számos önkormányzatnak.

Miben tud segíteni a K+F Tanácsadó
Központ?
• A pályázati lehetõségekrõl és a
legkedvezõbb banki finanszírozási
forrásokról folyamatos, ingyenes
tájékoztatás
• Megvalósíthatósági tanulmányok,
üzleti tervek, pályázati dokumentációk kidolgozása a fejlesztések finanszírozásához
• Az EU-s és hazai pályázatokhoz,
valamint az önerõpótló banki hitelekhez szükséges
adminisztratív feladatok elvégzése
• Teljes körû szakértõi segítségnyújtása fejlesztési koncepciótól a zárójelentések elfogadásáig.
Miért válassza a K+F Tanácsadó
Központot?
• Az EU-s és hazai támogatások és a
banki finanszírozási lehetõségek
naprakész ismerete
• Állandó munkakapcsolat a pályázatokat kiíró kormányzati hivatalokkal, kereskedelmi bankokkal és
más pénzintézetekkel
• Igényes, magas színvonalú pályázati és banki dokumentációk készítése, gyors szerzõdés-elõkészítés
• ISO 9001 és Kamarai minõsítõ
akreditáció, sokéves gyakorlati tapasztalatok, széleskörû szakértõi

háttér, informatikával segített üzleti terv és fejlesztési stratégiakészítés
• A Budapest Business Journal „Listák Könyve 2007“ kiadvány szerint
a pályázatíró cégek rangsorában
piacvezetõ
• Elsõre jó pályázat, kisebb elutasítási kockázat, idõmegtakarítás,
• Forráshiány elkerülése, optimális finanszírozási megoldás az önkormányzatok számára.
A K+F Tanácsadó Központ ingyenes személyes konzultációt ajánl
fel a Localinfo valamennyi olvasója
számára
A tanácsadó iroda szakértõivel
folytatott megbeszélés során tisztázhatok mindazon feltételek és lehetõségek melyek segítségével az önkormányzatok és vállalatok sikeresen
pályázhatnak és közelebb kerülhetnek terveik megvalósításához.
Szolgáltatásainkról valamint a
megjelent pályázatokról bõvebben
olvashatnak a www.consultingcenter.hu honlapunkon. Ingyenes szakmai konzultáció és referencialista a
palyazat@consultincenter.hu e-mail
címen kérhetõ.

Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft.
Központ: 1055 Budapest, Alkotmány u 12.
Pályázati iroda: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u 3/A.
Regionális hálózat: Gyõr – Miskolc – Nyíregyháza – Szeged – Zalaegerszeg
Honlap: www.consultingcenter.hu
Önkormányzati havilap
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„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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V Á L A S Z L A P
az aktuális önkormányzati fejlesztési feladatok tervezéséhez

Önkormányzat neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polgármester neve, elérhetõsége (tel., fax, e-mail):
.......................................
A település lakossága: . . . . . . fõ Munkaképes korúak
száma kb . . . . . fõ Munkanélküliek aránya kb. . . .%
Önkormányzatunknál 2007-2008 között az alábbi
fejlesztési feladatok megvalósítását tervezzük, amenynyiben a feltételek kedvezõen alakulnak számunkra: .
.......................................
.......................................
.......................................
(zárójelben kérjük megadni azok becsült pénzigényét
is, amennyiben lehetséges)
A
.
.
.
.
.

fejlesztések elkezdésének hiányzó feltételei:
................................
................................
................................
................................
................................

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Az elmúlt három évben sikeresen megvalósult ill. folyamatban lévõ fejlesztések (zárójelben kérjük megadni azok finanszírozási forrásait is, pl. saját erõ, címzett támogatás, valamilyen nyertes pályázat) . . . . . .
.......................................
.......................................
.......................................

A pályázati úton az elmúlt három évben pályázati
úton elnyert támogatások összege, témakörönként:
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

A fejlesztési témakörben önkormányzatunk részérõl
illetékes vezetõ (név, beosztás, tel. és fax szám):
.......................................
.......................................
.......................................
A válaszlapot kitöltötte (név, beosztás, tel. és fax
szám):
.......................................
.......................................
.......................................
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................
aláírás

Kérjük a VÁLASZLAP-ot az alábbi címre faxon vagy Interneten visszaküldeni:
K+f Tanácsadó Központ Kft. Vidékfejlesztési-Önkormányzati Üzletág, 1055 Budapest, Alkotmány utca 12.
E-mail: info@consultingcenter.hu Tel: 06-1-354-2250 FAX: 06-1-354-2259

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Novemberben történt
Elhagyott martinsalakos
házak Hevesben
Az immár négy-öt éve elhagyott martinsalakos házak romjainak elbontását várják a telektulajdonos Kincstári Vagyoni
Igazgatóságtól az érintett észak-hevesi
önkormányzatok. Az ózdi martinsalak
felhasználásával épült, majd lakhatatlanná vált épületek tulajdonosainak kárenyhítése állami forrásból történt meg.
Ugyanakkor a faluképet csúfító hátramaradt romok elbontására és a telekrendezésre az önkormányzatok sürgetése
ellenére a mai napig nem került sor.
2007.11.06

Ingyenes az internet
Zsámbékon
Elsõként az ország települései közül
még e hónapban ingyenes internet-hozzáféréshez jut a Pest megyei Zsámbék
valamennyi lakosa, errõl írt alá megállapodást az önkormányzat a szolgáltató
céggel – közölte a nagyközség polgármestere csütörtökön. Lovas Lajos elmondta, hogy a szerzõdés szerint a
partner cég kiépíti a wifi rendszert a faluban és ezáltal bizonyos rádiós sávszélességben lefedi a falu egész területét,
lehetõvé téve az internetes alapszolgáltatások használatát a település mind az
1500 épületében. A hozzáférés havi
költségét az önkormányzat magára vállalja, ennek számszerû összege azonban
– üzleti megfontolásból – nem publikus.
2007-11-08

Tiltakozó polgármesterek
Brüsszelben
De Blasio Antonio európai néppárti képviselõ meghívására Brüsszelbe látogatott
több Hajdú-Bihar megyei település polgármestere, hogy tiltakozásuknak adjanak hangot a magyarországi kistérségeknek nyújtandó támogatások lehívására jogosult Leader-csoportok jogsértõ
megalakulása miatt. Mivel az eddig Magyarországon tett tiltakozó lépések
eredménytelennek bizonyultak, és a de-
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mokratikus alapelvek semmibe vételével
létrejött Leader-csoportokat az agrártárca jóváhagyta, Hajdú-Bihar megye polgármesterei úgy döntöttek, maguk járnak utána, milyen európai uniós fórumokon terjeszthetik elõ a jogsérelmet
2007.11.08

ter által az Országgyûlésnek beterjesztett törvényjavaslatban.
2007.11.13

Otthagyhatja a fõvárost
Pest megye
Levélben kéri Pest Megye Önkormányzata a területén lévõ 187 települést,
hogy vizsgálják meg, tartanának-e helyi
népszavazást a megye Közép-Magyarországi Régióból történõ kiválásáról.
2007.11.13

Konténerben helyezik el
a hajléktalanokat
Konténereket bérel az egri önkormányzat, hogy el tudja szállásolni télen a
hajléktalanokat. A hajléktalanszálló
épülete ugyanis használhatatlanná
vált, beszakadt a teteje, és egyelõre
nem tudják felújítani. Megoldást hoszszú távon az jelenthet, ha az önkormányzat átadja a hajléktalanellátás feladatát egy független szervezetnek., ez
azonban csak jövõre valósul meg, ez a
tél így mindenképpen nehéz lesz Egerben.
2007.11.12

Elbukott a négyzetméteralapú ingatlanadó
Azok az önkormányzatok, amelyek kivetik a helyi építmény és telekadót, ezt
2009-tõl csak az ingatlan értéke alapján tehetik, amelyet egy táblázatból
kell kiszámítani. Az önkormányzati bizottság megpróbálta visszahozni a
múlt héten fõleg ellenzéki és SZDSZ-es
szavazatokkal elvetett javaslatot, hogy
továbbra is lehessen választani a négyzetméter és az értékalapú adóztatás
között. De errõl nem szavaztak, mert
az Alkotmányügyi Bizottság házszabály ellenesnek minõsítette.
2007.11.13

Meddig adósodhatnak el az
önkormányzatok?
Az önkormányzatok a jövõben csak a
szabad forrásaik erejéig adósodhatnak
el, ha ezen túl költenek fejlesztési célra, akkor a szerzõdéseik semmisek
lesznek – olvasható a pénzügyminisz-

Módosul az önkormányzat
támogatási rendszere
A helyi önkormányzatok címzett céltámogatási rendszerérõl szóló törvény
módosítására Ecsõdi László és Tóth Gyula (MSZP) nyújtott be önálló képviselõi
indítványt. Ecsõdi László az javaslat általános vitájában elmondta: a módosítás
azokat az önkormányzatokat érinti,
amelyeknél még folynak a támogatásban részesült beruházások. Az elõterjesztés a megmaradt pénz felszámolását, tisztességes felhasználását, illetve az
új mûszaki berendezések beépítését, beszerzését segíti.
2007.11.13

Visszarendezõdnek
a közigazgatási hivatalok
Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisített egyes, kormányzati szervezetalakítással kapcsolatos, a közigazgatási
hivatalokra vonatkozó rendelkezéseket. A megsemmisített rendelkezések a
kormánynak adtak felhatalmazást a
fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok jogállásának megváltoztatására. Az
alkotmányellenesség megállapításának
oka, hogy a felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó törvényt egyszerû
többséggel fogadták el, holott azok a
helyi önkormányzatokról szóló kétharmados törvényt módosították. Az önkormányzati törvény kifogásolt rendelkezését és az annak alapján meghozott kormányrendeletet 2008. június
30-i hatállyal semmisítette meg az Ab.
A testület ugyancsak megsemmisítette
a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szó-
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ló törvénynek a kormányzati szervezetalakításról szóló törvénnyel módosított
azon rendelkezéseit, amelyek felhatalmazást adtak a kormánynak arra, hogy
rendeletben kizárja a fellebbezés lehetõségét valamely közigazgatási határozat ellen. Az Ab szerint a megsemmisített rendelkezések sértik az alaptörvényben rögzített jogorvoslathoz való
jogot, valamint azt az alkotmányos
rendelkezést, mely szerint alapvetõ jogot csak törvényben lehet szabályozni.
2007.11.14

Magas közbeszerzési bírság
a pécsi önkormányzatnak
A pécsi önkormányzatot 15 millió forintra bírságolta a Közbeszerzési Döntõbizottság a települési folyékony hulladék elszállítására kiírt tender nyertesére meghatározott ár utólagos módosítása miatt – a határozat a Közbeszerzési Értesítõben jelent meg.
2007.11.15

A vízmûvek tulajdonjogát
kérik az önkormányzatok
Száznál több település képviselõi vettek
részt azon az esztergomi konferencián,
ahol a regionális vízmû-társaságok
részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról tartottak
elõadásokat. Az önkormányzatok számára kihagyhatatlan alkalom adódik,
hogy lakosságarányosan tulajdonrészt
szerezzenek az állami regionális vízi
közmûvekben és vízmû-társaságokban
– jelentette ki Meggyes Tamás. Rámutatott, hogy az állam mellett kizárólag
az önkormányzatok szerezhetnek ingyenesen részvénytulajdont a vízmûtársaságokban, koncessziós pályázat
nélkül. A térítésmentes vagyonjuttatás
lehetõségét az új állami vagyontörvény
tartalmazza.
2007.11.15

Elmarasztalta
Kecskemétet az ÁSZ
Kecskemét önkormányzata a 20042006. évek között nem mûködtette
megbízhatóan a gazdálkodás belsõ
kontrollját, a tervezett költségvetési be-

vételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra, a költségvetési hiány ebben az idõszakban
hatszorosára nõtt – mondta Sepsey Tamás, az Állami Számvevõszék (ÁSZ)
Önkormányzati és Területi Igazgatóság
fõigazgató-helyettese.
2007.11.16

Több pénz az
önkormányzatoknak
A jövõ évi költségvetés hiányát várhatóan további 0,1 százalékkal faragja le a
kormány, így az eredményszemléletû
hiány négy százalék lehet 2008-ban. A
hiány lefaragásával párhuzamosan nõhet az önkormányzatok támogatása
oly módon, hogy a hiány nem nõ.
Míg az elsõ körben közel félezer módosító javaslat érkezett a költségvetéshez,
a második körre alaposan lelohadt a
képviselõk kedve, mindössze 76 kapcsolódó módosító javaslatot kell ezen a
héten a szakbizottságoknak megtárgyalniuk. Ezek közül mindössze öt kormánypárti, az egyik a miniszterelnökségi fejezetben lévõ tervezési tartalékból
ötvenmilliárd forintot csoportosítaná át
az önkormányzatoknak úgy, hogy a
normatívákat megemelnék. Így az önkormányzati alrendszer költségvetési
támogatása 1348 milliárd forintra
emelkedne – igaz, a javaslat nem jár kiadás- és hiánynövekedéssel, ugyanis
többek között a bérfejlesztésekre félretett összegbõl költekezik a szocialista
Jauernik István és Farkas Imre által jegyzett módosító javaslat.
2007.11.19

Ám megszüntetés esetében ezt a szándékot fél évvel korábban be kellene jelenteni.
2007.11.20

Önkormányzati cenzúra
Tótkomlóson
Tótkomlóson tovább terjeng az általánosan rossz közhangulat és nem csillapodik a képviselõ-testület békétlensége. A közmeghallgatáson sok vélemény
megfogalmazódott a lakosság részérõl,
a hozzászólók egyike, Zsura Zoltán azt
kérte a helyei televízió kamerái láttán,
hogy a következõ adásnapon a nyilvános fórum vágatlanul kerüljön a televíziónézõk elé.Ehhez az észrevételhez dr.
Sztakó József polgármester is csatlakozott. A következõ adásnapon azoban
hiába hangoltak a tótkomlósiak a helyi
kábeltelevízió csatornájára.
2007.11.29

Csökken a kecskeméti
iparûzési adó
Kecskeméten az iparûzési adó 2008tól, négy év alatt, a jelenlegi 2 százalékról 1,6 százalékra csökken. „Az adócsökkentés ösztönzõ hatásától azt várom, hogy további vállalkozások települnek Kecskemétre, az itt megtelepedett cégek további beruházásokat hajtanak végre“ – mondta Zombor Gábor
polgármester, a napirendi pont vitájában. Magyarországon a megyei jogú
városok mindegyikében a maximálisan
kivethetõ, 2 százalékos nagyságú helyi
iparûzési adó van érvényben.
2007.11.30

Módosítanák az
önkormányzati törvényt
A körjegyzõségekkel kapcsolatos szabályok, a vagyonkezelõi jog valamint a
fõvárosi forrásmegosztás szabályainak
módosítását nevezte az önkormányzati
törvényekhez benyújtott javaslat legfontosabb elemeinek Jauernik István a
parlamentben. Az önkormányzati bizottság szocialista elnöke a napirend
elõadójaként elmondta: a javaslatban
meg kívánják könnyíteni a körjegyzõségek létrehozását. A javaslat szerint közös megállapodással bármikor lehetõség lenne körjegyzõséget létrehozni.

Ingyen parkolhatnak
a hibridek
Ingyen lehet parkolni decembertõl
Hódmezõvásárhelyen a hibrid és elektromos hajtású autókkal. Az alföldi város polgármesterének önálló indítványát egyhangúlag fogadta el a közgyûlés. A környezetbarát jármûvek
elõnyben részesítése kapcsán Lázár János kulcsfontosságúnak mondta az
energiagazdálkodáshoz és környezetvédelemhez való tudatos hozzáállást.
2007.11.30
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Félmilliárdos többletforrás a turisztikának
Megállapodást kötött az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) és a
Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.)
arról, hogy költségvetési többletforrásként, 500 millió forintot kap a nemzeti turisztikai
szervezet.

A többletforrással azt szeretnék elérni,
hogy, november és március között jelentõsen élénkítsék a kereskedelmi szálláshelyek forgalmát. A kampány eredményeként legalább háromszázezer regisztrált vendégéjszakával többre számítanak – mondta az aláírás követõ sajtótájékoztatón Kovács Miklós, a turizmusért felelõs szakállamtitkár. Szavai szerint, valójában egymilliárd forintról van
szó, mivel ha a kampány sikeres lesz, és
elérik a most kitûzött célokat, akkor a jövõ év õszén további ötszázmillió forintot
kap az MT Zrt.
A többletforrásból három kampányt indítanak. A kampányok mindegyike partnerségben, a Fõvárosi Önkormányzat, vidéki önkormányzatok, légitársaságok, a Magyar Szállodaszövetség, repülõterek, a Nemzeti Üdülési
Szolgálat, valamint a hazai turisztikai
szolgáltatók szakmai, illetve pénzügyi
részvétele mellett valósul meg.
A turisztika támogatása egyre nagyobb hangsúlyt kap az utóbbi idõben,
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amit jelez az is, hogy mind több önkormányzat látja ebben a kitörés lehetõségét. Mosonmagyaróváron például az
idegenforgalmi vonzerõ növelését szolgáló gasztronómiai központ és a régió
jellegzetességeit bemutató múzeum nyílik a felújítás alatt álló várpincében. A
beruházás túlnyomó részét európai uniós forrásból finanszírozzák, miután több
mint 210 millió forintot nyert pályázat
útján az Interreg MagyarországSzlovákia-Ukrajna szomszédsági programból a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezõgazdasági- és Élelmiszer-tudományi Kara, valamint a helyi önkormányzat.
Fejlõdik a Dél-alföldi régió is, ahol a
következõ hat évben 43,7 milliárd forint
pályázati forrás áll rendelkezésre turisztikai fejlesztésekre. A mostani forrás csaknem tízszerese a korábbiaknak, hiszen
az elsõ fejlesztési terv keretében erre a
célra még csak 4,7 milliárd forint állt a
három megye rendelkezésére.
De a turisztikában látja a jövõjét a
Hortobágy is, ahol az önkormányzatok,
a Nemzeti Park, a vállalkozók, a civil
szervezetek, illetve a kormányzat fogott
össze, és létrehozták a Hortobágyi Fej-

lesztési Tanácsot. A szervezet fõ célja a
pályázati pénzek koordinációja, az, hogy
ne mindenki ugyanarra pályázzon, hanem egymás segítõ támogatásokat
nyerjenek el.
A tanács alakuló ülésén elhangzott,
hogy az elkövetkezõ hét évben az Északalföldi régióban 56,5 milliárd forint turisztikai fejlesztési forrás áll rendelkezésre, ebbõl 3,18 milliárdot természeti és
környezeti értékekre alapozott turisztikai
fejlesztésre fordíthatnak, ami mindenekelõtt a Hortobágy fejlesztését jelenti.
A terület fõ vonzereje ennek megfelelõen valószínûleg a turizmus maradna,
ám mivel a Hortobágy önmagában nem
elegendõ a turisták odavonzására, ezért
a helyi szereplõk egy idegenforgalmi háromszöget képzeltek el. Ennek egyik eleme kulturális központként Debrecen
lenne, a rekreációt Hajdúszoboszló képviselné, míg a Hortobágy a természeti
értékeit adná a szervezõdéshez. Így már
a külföldi vendégeknek is egy versenyképes szolgáltatási csomagot tudnának
nyújtani, márpedig ez nélkülözhetetlen
a térség jövõje szempontjából.
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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