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Sírjunk vagy nevessünk? A kormány
nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot terjesztett az önkormányzati szövetségek elé, amelyben
ismét összefoglalta reformelképzeléseit.
Körülbelül ezzel egyidõben véreztek el a parlamentben a legkisebb
változtatásokra irányuló törekvések
is. Az ellenzék még ahhoz sem járult
hozzá, hogy a kis önkormányzatok
ne kizárólag csak a szomszédos településekkel alkothassanak
körjegyzõségeket.
Tragikomédia, amelyhez rendre asszisztálnak az éppen aktuális ellenzéki képviselõk. A pártközpontokban általában már a
ciklus elején megszületik a mindent meghatározó stratégiai döntés: nem engedünk egyetlen centit sem; nem adunk támogatást
a kormány munkájához egyetlen területen sem; gyûjtjük az erõt,
és négy év múlva, amikor majd megszerezzük a kétharmados
többséget, mindent megváltoztatunk!
Aztán persze senki nem szerez soha abszolút többséget,
legalábbis eddig nem szerzett. De nem lesz ez mindig így , majd
most, 2010-ben, sõt lehet, hogy még korábban – gondolják ismét egyesek – addig meg csak-csak kihúzzák valahogyan az önkormányzatok. Ez a reform is várhat.
Mint egy rossz abszurd. A kétharmados törvényekkel bebetonozott önkormányzati szerkezet immár több mint másfél évtizede mozdíthatatlan. Hiába tudja mindenki, hogy hány sebbõl
vérzik, hogy elkerülhetetlen lenne a reformja. Hiába van mindkét
oldal fiókjaiban tucatnyi tanulmány és kész törvénytervezet,
amelyek még hasonlítanak is egymásra. Hiába rokkan bele az állam a finanszírozhatatlan rendszer fenntartásába; minden marad a régiben.
Pedig ez nem jó senkinek. A kistelepülések képtelenek a korlátlan szabadság mellé járó feladatokkal megbirkózni, mert nincs
hozzá tisztességes pénzügyi támogatás. A polgároknak egyébként mindegy lenne, milyen szerkezetben mûködik a közigazgatás, számura egy a fontos: bárhol élnek, ugyanolyan magas szinten és gyorsan intézzék el az ügyeiket, fokozatosan javítsák életkörülményeiket. De a szétaprózott szerkezetben ez mind-mind
finanszírozhatatlan.
Így hát jobb híján most Murphy intézi a reformokat, egyik
híres törvényének útmutatása alapján, „ha valamit nem tudsz
megoldani, hozz létre egy bizottságot.“
„A kormány–önkormányzatok egyeztetõ fórumának tagjai
abban állapodtak meg, hogy több részre bontják a feladatokat,
ezek elvégzésére külön-külön bizottságokat állítanak fel, és keresik a megoldásokat.“ Hát így valahogyan.
Nem akad egyik oldalon sem egy államférfi? Nem lázadnak
fel azok a parlamenti képviselõk, akik önkormányzatokban is ülnek, és pontosan tudják, hogy minden további halogatás az õ
(lakosságuk) bõrére megy? Nem találnak a települések olyan
nyomásgyakorló és érdekérvényesítõ eszközöket, amikkel észhez
téríthetnék a politikát?
Úgy látszik, egyelõre nem. Így hát megint jön egy újabb reform – kudarc.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Nem mond le a kormány a reformról
Újabb kísérlet az önkormányzati törvény módosítására

2007 végén újabb kísérletet
tett az Országgyûlés, hogy
hozzányúljon az önkormányzati törvényhez, emellett az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium december elejére újabb tervezetet
dolgozott ki az önkormányzati rendszer átalakítására. Ennek néhány pontját már tartalmazták is a parlament asztalán fekvõ törvénymódosítási javaslatok. Az újabb reformkísérlet két eleme december utolsó ülésnapján
már el is vérzett, s az Alkotmány most tárgyalt módosításának elfogadásához sem
fûzhet a szociálliberális koalíció túlzott reményeket.

„Az önkormányzati és területfejlesztési bizottságban megpróbáltuk felmérni, megvizsgálni azokat a kérdéseket, amelyekrõl a konszenzus megteremthetõ, és ezek közül azokat,
amelyek megoldásának a további halogatása jelentõs károkat okoz, a parlament asztalára tettük.“ – mondta
expozéjában Jauernik István MSZPképvisõ. Az önkormányzati bizottság
elnöke ezután ismertette azt a három
fõ területet, ahol módosítani szerettek volna az önkormányzati törvényen.

KÖRJEGYZÕSÉG-ALAKÍTÁS
A jelenlegi szabályok szerint a megyén belüli, ezernél kevesebb lakosú
települések akkor alakíthatnak körjegyzõségeket, ha egymással határosak. A módosítási tervezet elsõ paragrafusa lehetõvé tette volna nem
szomszédos települések számára is,
hogy körjegyzõséget hozzanak létre.
A tervezet azt is szabályozta volna,
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hogy közös megállapodással bármikor létre lehessen hozni a körjegyzõséget, ugyanakkor kiválni csak év végén lehessen abból.

VA GYO N K E Z E L É S

HOLDINGBAN

A második változtatás szintén az önkormányzatoknak kedvezett volna
azzal, hogy hozzáigazította volna a
már létezõ gyakorlathoz a jogi szabályozást.
2005 végén került az Ötv.-be a
vagyonkezelõi jog jogintézménye
mint lehetõség az önkormányzatok
számára. Ez bizonyos esetekben lehetõvé teszi a vagyonkezelõi jog kijelöléssel történõ megszerzését; erre akkor van lehetõség, ha kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévõ cég
szerzi meg a vagyonkezelõi jogot.
Ugyanakkor vannak nagyvárosok,
ahol a korábbi szabályozások alapján
holdingszerûen mûködtetik a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságokat. Ezt a lehetõséget kívánta nyílttá tenni a tervezet második paragrafusa.
V Á LT O Z I K A F O R R Á S M E G O S Z T Á S
Végül pedig a fõváros és a kerületi
önkormányzatok közötti forrásmegosztás szabályozása is további pontosításra szorul – ezt kívánta rendezni a
módosítási csomag harmadik eleme.
A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény jelentõsen egyszerûsítette
az ebben a témakörben érvényes korábbi törvényi szabályozást. Az egyszerûsítés során azonban fogalmi
pontatlanságok is bekerültek az új
törvénybe, illetve az Ötv az éves költségvetései törvények és a helyi adók-

ról szóló 1990. évi C. törvény eltérõ
szóhasználata is okozott értelmezési
problémákat a törvény alkalmazásakor .
A forrásmegosztásra vonatkozó
változtatások nem igényeltek kétharmados támogatást, így végül is ezek
voltak azok, amelyek megkapták a T.
Háztól a szükséges többséget. Az
Ötv-módosítás elõbbi két eleme elvérzett a december 17-ei zárószavazáson.

„ H I VATA LV E S Z T É S “

FENYEGET

Egyelõre úgy tûnik, nem kap kétharmados támogatást az az alkotmánymódosítás sem, amelynek tárgyalását
a február 11-én kezdõdõ tavaszi ülésszakban folytatja le majd az Országgyûlés, s amely lehetõvé tenné, hogy
a kis önkormányzatok számára feltételekhez kössék a hivatal fenntartását.
A javaslat úgy módosítaná az alkotmánynak az önkormányzati szervezetalakítással összefüggõ rendelkezéseit, hogy az módot adjon törvényi
követelmények elõírására is a hivatalszervezetek fenntartásával kapcsolatban. A javaslat elfogadásával alkotmányos lehetõség nyílna olyan törvényi szabályozásra, amely a települési
önkormányzatok rendkívül tagolt
rendszerében – településmérethez
vagy más, a hatékony gazdálkodással
összefüggõ szemponthoz kapcsolódó feltételrendszer alapján – az önálló hivatal fenntartását nem teszi
lehetõvé minden képviselõ-testület
számára. Így szól a jogszabálytervezet indoklása. Jauernik István, az önkormányzati bizottság elnöke szerint
ez a racionálisabb gazdálkodást és a
magasabb színvonalú munkát segítené elõ.
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Mit hoz 2008 az önkormányzatoknak?
Az EU-s pályázatokat kedvezõ felAmi mindenképpen elõnyös változást
tételekkel és differenciáltan írjuk ki – a
hoz idén, hogy a fejlesztési lehetõségyengébb jövedelemtermelõ képességek – fõként az EU-s támogatásoknak
gû önkormányzatok és társulások száköszönhetõen, és a hazai támogatámára kedvezõen. Kasok megmaradása melmattámogatás vehetõ
lett – minden bizonnyal
igénybe a szennyvíz,
dinamikusan növekedhulladék, ivóvíz beruháne – nyilatkozta lazások jövedelemtermepunknak Ujhelyi István,
lõ részére és a „rászoruaz Önkormányzati és
ló“ önkormányzatok, ilTerületfejlesztési Miletve a többcélú kistérnisztérium államtitkára.
ségi társulások meghaA helyi önkormányzattározott beruházásaiok – beleértve a helyi
hoz a saját forrás kiválkisebbségi önkormánytásához továbbra is igézatokat, valamint a
nyelhetõ vissza nem tétöbbcélú kistérségi tárrítendõ támogatás. Ez
sulásokat is – 2008-ban
Ujhelyi István
az EU Önerõ Alap,
hitel források nélkül
melynek összege 2008-ban 5 milliárd
mintegy 3300 milliárd forinttal gazdálforinttal több mint 2007-ben, pontokodhatnak. Ebbõl az Európai Unió tásan 15,1 milliárd forint felhasználására
mogatása 190 milliárd forint, a társfivan lehetõség.
nanszírozás 128 milliárd forintot tesz
Fontos hangsúlyozni, hogy a jeki. Az önkormányzatok 2008. évi közlentõsen növekvõ EU források ellenére
ponti forrásainak (támogatás + átenlényegében megmaradnak a hazai tágedett SZJA) összege nominál értéken
mogatási rendszerek. A fejlesztési és
megegyezik a 2007. évi, Országgyûlés
vis maior feladatok támogatásánál a
által jóváhagyott elõirányzattal (1.349
determinációk csökkenése miatt 2008milliárd forint).
ban kb. 3 milliárd forinttal több jut új
Három területet említenék a
beruházásokra, marad a leghátrányo2008-as év nagy lehetõségei között.
sabb helyzetû kistérségek felzárkóztaElsõsorban az uniós pályázatokat,
tásának támogatása, az EU Önerõ
amelyek mellett a hazai fejlesztõségi
Alap másfélszeresére nõ, jövõre is 8
lehetõségek sem szenvednek csorbát.
milliárd forint lesz a szilárd burkolatú
Idén a többcélú kistérségi társulások
utak felújítására, 500 millió forint lesz
támogatására is jóval több jut.

AZ

ELLENZÉK HIÁNYOLJA
A G A R A N C I Á K AT

Az ellenzék azonban nem lát garanciát
arra, hogy a kormány csak ebben az
esetben korlátozza majd az önkormányzatok szervezetalakítási jogát.
Kovács Zoltán, a Fidesz vezérszónoka
szerint más módon is értelmezhetõ
lesz egy ilyen alkotmánymódosítás. „A
problémát az okozza, hogy a javaslat
nem ad garanciákat arra, hogy az önkormányzatok hivatalaira vonatkozó új
szabályozást csak kétharmados szavazataránnyal lehetne elfogadni – jelentett ki –, ennek hiányában pedig a késõbbiek során elõfordulhat, hogy a javaslat a jelenlegitõl teljesen más értelmezést kaphat, és nemcsak az ezer fõ

alatti kistelepülések esetében fogja a
törvény korlátozni az önkormányzatok
hivatalokkal kapcsolatos szervezetalakítási szabadságát, hanem tágabb értelemben bármely képviselõ-testület
vonatkozásában is“. Az ellenzéki képviselõ azt a példát is felhozta, amikor az
Országgyûlés kétharmada hozzájárult
ahhoz, hogy a kormány feles törvényekkel változtathassa meg közintézmények elnevezését, és ezután ennek
segítségével, erre hivatkozva vettek el
bizonyos funkciókat közigazgatási hivataloktól. Kovács Zoltán tartott attól,
hogy a kormány így kísérli meg újból a
regionális közigazgatási hivatalok létrehozását. Az MSZP álláspontját közvetítve Szép Béla úgy ítélte meg, hogy
Kovács Zoltán aggályai tartalmilag

néhány alföldi város belvízrendezésére. 3,5 milliárd forintos támogatás új
lehetõséget biztosít a kistelepüléseknek néhány olyan kisebb fejlesztés
megvalósításához, melyre nagy az
igény, de – volumenénél fogva – EU
támogatás nem jöhet szóba. Így lesz
lehetséges a társulásban fenntartott
kistelepülési iskolák fejlesztése, az
újonnan alakuló, vagy új taggal bõvülõ körjegyzõség tárgyi feltételeinek javítása, valamint – a kistérségek pályázatai alapján – közösségi buszok beszerzése.
Az önkormányzatok többcélú kistérségi társulás keretében egyre több
feladatot látnak el: 2008-tól a szociális
étkeztetés is támogatott feladat. Támogatásukra 8,5 milliárd forinttal többet fordítunk idén 2007-hez képest.
Nem nevezhetõ veszélynek, de a
mûködés területén továbbra is a megfontolt, körültekintõ, takarékos gazdálkodásra van szükség. Lényeges változások az önkormányzatokat érintõ
ágazati szabályokban 2008-ban nem
várhatók; a közoktatás jelentõs változásai az elmúlt években lezajlottak, a
szociális ellátórendszerben fõként az
alapellátásban kell új elemekkel számolnunk, egyéb területeken kisebb
változásokra lehet számítani. Ami fontos: nem maradhat fehér folt a térképen, vagyis az önkormányzatok esetleges „nehézkes“ gazdálkodása miatt
nem maradhat a lakosság ellátatlanul.
nem megalapozottak, hiszen a módosítás nyilvánvalóan az önkormányzati
törvényt érinti, melynek a módosítására és elfogadására csak kétharmados
többséggel kerülhet sor.
A fideszes képviselõ azonban
továbbra sem biztatta képviselõtársait
azzal, hogy a tervezet a jelenlegi formájában megkaphatja az ellenzéki
képviselõk szavazatait, azaz a szükséges kétharmados többséget.

ÚJABB

V I TA A N YA G

Pedig a kistelepülések hivatalfenntartásáról, illetve körjegyzõséghez történõ
csatlakozásáról szóló elképzelések
fontos részei annak a vitaanyagnak is,
amelyet az Önkormányzati és Terület-
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fejlesztési Minisztérium készített az
önkormányzati rendszer továbbfejlesztésérõl. A dokumentumot a kormány–önkormányzatok egyeztetõ fórumának legutóbbi, december 4-én
tartott ülésén tárgyalták.
A vitaanyaggal a kormány újra
megkísérel egyetértésre jutni a parlamenti pártokkal az önkormányzati reform minõsített többséget igénylõ kérdéseiben.

ÁTFOGÓ

REFORM

Az elmúlt tizenhét év tapasztalatai, illetve a szakértõi prognózisok is azt
mutatják, hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer finanszírozási és mûködési oldalról – a helyi közszolgáltatások elvárható színvonala és az egyenlõ
hozzáférés biztosítása tekintetében –
távlatilag nem fenntartható: ezt állapítja meg a vitaanyag. Ezért újra kell
szervezni az önkormányzati szféra
struktúráját és mûködését, egyidejûleg
végrehajtva a központi kormányzattól
történõ leválást, a decentralizációt, va-

lamint az önkormányzati autonómia
finanszírozási és mûködési feltételeinek fenntartható megerõsítését – vonják le a konklúziót. Az átfogó reform
megvalósítása révén a remények szerint igazságosabb, hatékonyabb, magasabb színvonalú szolgáltatásokat
biztosító rendszer jöhet létre, amely az
államháztartás szintjén már középtávon megtakarítást eredményez – ez is
olvasható a dokumentumban.
A vitaanyag a meghatározó célok
között említi az önkormányzatok mozgásterének bõvítését, a szervezeti és
mûködési anomáliák felszámolását és
a szolgáltató állam eszméjének helyi
kibontakoztatását.

HOSSZADALMAS

EGYEZTETÉS

Az önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének elemei két lényeges
rendezõ elv köré csoportosíthatók –
összegez a dokumentum (lásd keretes
írásunkat). A döntés feltételei szerint
különválasztandók a minõsített parlamenti döntést igénylõ illetve nem

igénylõ elemek. Másrészt a változtatások aszerint is csoportosíthatók,
hogy az adott intézkedés az önkormányzati rendszert átfogóan, strukturálisan érinti, vagy csak korrekciószintû.
A dokumentum több megállapításával egyetértett a kormány–önkormányzatok egyeztetõ fóruma, de vannak olyan pontjai is, amelyek egyáltalán nem arattak osztatlan sikert, fõleg
az ellenzéki politikusok körében. Ezért
a fórum tagjai abban állapodtak meg,
hogy több részre bontják a feladatokat, ezek elvégzésére külön-külön bizottságokat állítanak fel, és eltérõ
gyorsasággal haladnak a megoldások
felé. Tehát hosszadalmas egyeztetés
kezdõdhet esetleg minden egyes lépésrõl – amelyek egyébiránt nagy
meglepetéseket nem tartalmaznak az
elmúlt években elhangzott tervekhez
képest. Az aprólékos egyeztetés azonban talán meghozhatja gyümölcsét.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu

Az önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének tervezett lépései
I. Minõsített parlamenti többséget
igénylõ
a) strukturális hatású lépések
1. A kötelezõ önkormányzati társulás
és feladatellátás rendszerének kialakítása (különös tekintettel a
kötelezõ kistérségi társulásokra),
2. A kötelezõ körjegyzõség kialakítása, a körjegyzõségek rendszerének korszerûsítése,
3. Az önkormányzati feladatok telepítésére vonatkozó szabályozás
módosítása,
4. A képviselõ-testületek létszámának csökkentése,
5. Az önkormányzati gazdálkodás ellenõrzési rendszerének átalakítása, az önkormányzati pénzügyi
fegyelem erõsítése,
6. A vagyonkezelõi jog kiterjesztése,
az uniós fejlesztési programokkal
összefüggésben a cél- és címzett
támogatási rendszer átalakítása,
7. A jegyzõvel, illetve az általa ellátott államigazgatási feladatokkal
kapcsolatban a kormányzat jogosítványainak erõsítése,
8. Az erõs önkormányzati középszint
létrehozása, adekvát válasz a
regionalizmus kihívásaira,
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9. A fõvárosi önkormányzati rendszer
újraszabályozása, a fõváros és a
kerületi önkormányzatok közötti
feladat- forrásmegosztás ésszerûsítése.
b) további lépések
1. A kötelezõ önkormányzati közszolgáltatás mulasztásának pótlására szolgáló eszközök,
2. A körjegyzõség alakításához kapcsolódó feltételek enyhítése,
3. A polgármesteri és alpolgármesteri jogállás felülvizsgálata, megerõsítése,
4. A bizottsági rendszer korszerûsítése,
5. Egyes összeférhetetlenségi szabályok felülvizsgálata,
6. A helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzési rendszerének
felügyeleti eszközökkel történõ
megerõsítése,
7. Az új község alakításához szükséges feltételek szigorítása,
8. A csatlakozó község intézményének létrehozása.
II. Minõsített parlamenti többséget
nem igénylõ

a) strukturális hatású lépések
1. A jegyzõi államigazgatási feladatés hatáskörök differenciált átalakítása, egyes feladat- és hatásköröknek a kistérségi központba telepítése,
2. A többcélú kistérségi társulások
további erõsítése,
3. Az önkormányzati normatív
feinanszírozsái rendszer felülvizsgálata, átalakítása,
4. A körjegyzõségek alakításának, az
ezekben való részvétel bõvítésének további ösztönzése,
5. A településtípusokhoz történõ differenciált feladattelepítés, az önkormányzatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálata, a kötelezõ ágazati feladatok áttekintése, dereguláció,
6. A hatékonyabb mûködés érdekében az önkéntes regionális feladatellátás erõsítése, regionális
fejezet kialakítása a költségvetésben.
b) további lépések
1. A polgármesteri, alpolgármesteri
jogállás felülvizsgálata, a képviselõi tiszteletdíjak csökkentése.

P a r l a m e n t

Ellehetetlenül a hulladékkezelés?
Törvényi anomáliák miatt behajthatatlanok a követelések

Katona Kálmán, az MDF képviselõje interpellálta az önkormányzati és területfejlesztési minisztert Mi lesz, ha ellehetetlenül a hulladékkezelési közszolgáltatás? címmel.
Ezt Ujhelyi István államtitkár
válaszolta meg, a választ az
interpelláló képviselõ nem, a
parlament többsége azonban
elfogadta.

„A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény szerint a közszolgáltatók behajthatatlan díjhátralékaikat a települési önkormányzatoktól igényelhetik“ – kezdte interpellációját Katona Kálmán (MDF), az Országgyûlés december
10-i ülésnapján –, az így keletkezett díjhátralékot az önkormányzat a feladathoz kötött állami támogatás terhére
megkapta a Környezetvédelmi Alapból
addig, amíg ez az alap létezett. Ezt követõen a költségvetés erre elõirányzatot
nem tartalmazott.
A törvény kimondta, hogy kormányrendeletet kell alkotni az ellátásért
felelõs települési önkormányzatok támogatásának szabályairól, illetve a fedezet részleteirõl. A kormányrendelet nem
született meg. Ezt az Alkotmánybíróság
kifogásolta, határidõt is adott 2004. december 31-ig. A kormány felemás választ adott, meghagyta a hulladékkezelési közszolgáltatás díjhátralékának adók
módjára behajthatóságát, megváltoztatta az önkormányzatnak a behajthatatlan díjtartozásból fennálló mögöttes
felelõsségét, ugyanakkor a jegyzõ hatósági hatáskörébe utalta a behajtás lebonyolítását.
Az adóhatóság az adózás rendjérõl
szóló törvény szerint a megkeresést csak
a negyedévet követõ hónap 15-éig fogadhatja be, és ezt is csak abban az
esetben teheti meg, ha a köztartozás
meghaladja az ötezer forintot. Ebbõl
adódik a probléma, mégpedig azért,
mert a hulladékszállítási díj éves átlaga
rendszeresen nem haladja meg a tízezer
forintot, tehát a félévi az ötezret, a leg-

kisebb díj egyébként ötezer forint, a legnagyobb pedig tizenhétezer forint. Tehát amikor a hatóság be akarja hajtani a
követelést, az adóhatóság a 60 nap elmúltával ezt visszautasítja.
Jelenleg a társaságok kintlévõsége
2004-ben tíz százalék volt, 2005-ben
tizenhét százalék, a mostani információink szerint a 2007-es kintlévõség meghaladja a húsz százalékot, ami több
mint 1,8 milliárd forint. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az új uniós pályázatok alapján készülõ korszerû hulladéklerakók lényegesebben drágábban fogadják be a hulladékot, ennek eredményeként drágább lesz a hulladékszállítás
is, és ez meghaladja a lakosság teherbíró képességét, tehát a kintlévõségek nõni fognak.“
„A települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatást végzõ szolgáltató
szervezeteknél, vállalkozásoknál felhalmozódott lakossági díjhátralék, annak
növekvõ mértéke, a behajtással járó
gondok elõttünk is ismertek. – közölte
válaszában Ujhelyi István, az önkormányzati és területfejlesztési minisztériumi államtitkára –, egyetértek azzal,
hogy a felhalmozódott díjhátralék nem
egy közszolgáltatót nehéz gazdálkodási
helyzetbe hoz, ami a mûködõképességet, a szolgáltatás folyamatos ellátását
veszélyeztetheti.
A gondok megoldása érdekében
folyamatosan együttmûködünk a szakma országos érdek-képviseleti szervével,
a Köztisztasági Egyesüléssel, de az elmúlt két évben munkatársaim többször
egyeztettek a környezetvédelmi tárcával,
illetve a Pénzügyminisztériummal is.
Tekintve, hogy a Környezetvédelmi
Alapban megszûnt az a forrás, amivel
szemben az önkormányzatok visszaigényelhették a kiegyenlített díjhátralékot a
közszolgáltatóknak, csak az az út látszott járhatónak, hogy a kintlévõségek
behajtásának eljárása egyszerûsödjön.
Ennek értelmében módosult a hulladékgazdálkodásról szóló törvény úgy, hogy
a behajthatatlan díjhátralék tényérõl és
okáról a települési önkormányzat jegyzõje igazolást ad a közszolgáltatónak.
Ez a szabályozási módosítás megte-

remtette a közszolgáltatónak azt a lehetõséget, hogy polgári peres úton érvényesítse követelését, azonban a köztartozások behajtása, illetve az adózás
rendjére vonatkozó szabályok egyes kritériumai miatt például az, hogy minimum ötezer forint díjhátralék perelhetõ,
vagy a peresítés indításának elõre fizetendõ költsége, nem vonzó megoldás a
közszolgáltatók számára. Ebbõl számomra az következik, hogy a probléma
megoldásának egyik módja lehet a közszolgáltatók és az önkormányzatok közötti szorosabb együttmûködés.
Felmerül a kérdés, hogy egy adott
számlázási, díjbeszedési gyakorlat nem
maga is elõidézõje-e a kintlévõség keletkezésének. Nyilván meg kell azt is vizsgálni, hogy a peresítés minimumösszegének leszállítása milyen eredményt
hozhat a kintlévõségek csökkentésében.
Ezek rendezése érdekében tárcánk továbbra is készséggel együttmûködik az
önkormányzatokkal, azok érdekképviseleteivel vagy más társtárcákkal.
Szükséges megvizsgálni azt is, hogyan és mivel javítható a lakosság díjfizetési hajlandósága. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a díjfizetési
arány nincs szoros összefüggésben a
lakosság anyagi helyzetével, sokkal inkább azt, hogy a helyi rendelet részletszabályait mennyire tartja igazságosnak, az mennyire közelíti a szolgáltatás, ellenszolgáltatás arányosságát.
Végezetül a kintlévõségek alakulását befolyásolja az is, hogy a helyi adóhatóság mennyire következetes, illetve
szigorú. Amennyiben az adók módjára
történõ behajtás nem válik gyakorlattá
a jogsértõkkel szemben, errõl értesülve
mások is elkerülik a fizetést, és a település egészén fizetési erózió kezdõdik.
Erre a jelenségre azért is nagy figyelmet kell fordítani, mert a megvalósult,
illetve a megvalósulás stádiumában lévõ úgynevezett regionális hulladékkezelési rendszerek mûködése azok magasabb költségei miatt szükségszerûen
a díjak emelkedésével járhat.“
Munkatársunktól
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Programok a tanyákon élõkért
Az ellenzék hiányolja a komplex cselekvési tervet

Magyarországon még mindig
mintegy kétszázezer ember él
tanyán. Sok helyütt a mai napig nincs áram, a gyerekeknek pedig kilométereket kell
gyalogolniuk az iskoláig. A
kormány számos eszközzel
igyekszik segíteni a tanyasi
emberek életét, az ellenzék
szerint azonban ez nem elegendõ. Medgyasszay László
(KDNP), aki a magyarországi
tanyák helyzetének javítása
érdekében interpellációt intézett az önkormányzati miniszterhez, komplex, végrehajtható cselekvési program kidolgozását sürgeti.

Medgyasszay László a tanyákon élõk
egyre súlyosbodó társadalmi és gazdasági leszakadására hívta fel a döntéshozók figyelmét. Ma Magyarországon hetvenezer tanyán kétszázezer ember él. De milyen élet az,
ahol egészségtelen az ivóvíz, petróleumlámpa mellett töltik a téli estéket – mert még villany sincs sok helyen –, és az esõs idõszak bekövetkeztével tengelyig ér a sár a tanyákig
vezetõ úton? – tette fel a kérdést a
képviselõ a Magyarországi Tanyákon
Élõk
Egyesületének
legutóbbi,
Fülöpházán tartott rendezvényén.
Ujhelyi István, az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára válaszában kifejtette, hogy
az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Stratégiában (ÚMVS) és az Új Magyarország Fejlesztési Tervben is számos
olyan pályázati kiírás és támogatási
forrás szerepel, amelyek a nagyjából
száz-negyven tanyás településen élõ
kétszázezer ember megsegítését célozzák. Már az elmúlt években is több
olyan kormányzati intézkedés történt,
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ami javított az itt lakók életminõségén
– mondta az államtitkár. Többek között jó irányba változtak a tanyasi gyermekek iskolába járásának a lehetõségei, és az ivóvízminõséget javítani
hivatott programok sem kerülték el a
tanyákon lakókat. Emellett kiemelt cél
a tanyavillamosítás alternatív energiaforrásokkal való megoldása, továbbra
is fontos a tanya- és falugondnoki
szolgálat fejlesztése, gazdaságpolitikai
feladat a tanyás területeken gazdálkodók támogatása, annak érdekében,
hogy gazdaságos jövedelemszerzõ tevékenységbe kezdhessenek.
Az államtitkár a válaszadás idõkorlátja miatt írásos összefoglalót is állított össze arról, hogy milyen lehetõségek vanak a tanyasi emberek élethelyzetének javítására.

N O R M AT Í V

T Á M O G AT Á S O K

A központi költségvetés külön normatív állami hozzájárulást biztosít a lakott
külterülettel rendelkezõ települési önkormányzatok számára (ennek mértéke tavaly 3 800 Ft/fõ volt).
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján lehet tanyagondnoki szolgáltatást mûködtetni, amely társulás keretében is biztosítható. A szolgáltatás kialakítását állami normatív hozzájárulás
segíti (tavaly 2 237 300 forint/szolgálat).

AZ

U N I Ó S T Á M O G AT Á S O K

A kormány az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban
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foglaltakkal összhangban 2007 és
2013 között minden korábbinál nagyobb támogatást kíván nyújtani a
tanyasi térségeken élõ emberek életkörülményeinek javításához.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban az 5.3.3.2 A vidéki térségek életminõségének javítását célzó intézkedések között kiemelten megjelenik a szolgáltatásokkal
kevéssé ellátott falvak támogatása.
A programban ezen – elsõsorban
ötezer lakosúnál kisebb – települések
részére olyan lehetõségek jelennek
meg, mint pl. tanyabusz beszerzése,
a tanyabusz-szolgáltatás elindításához szükséges eszközök megvásárlása.

V I D É K F E J L E S Z T É S I S T R AT É G I A
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Stratégiában számos olyan intézkedés
szerepel, amely elsõdlegesen a tanyasi
területek fejlõdését és az ott élõ emberek életminõségének javítását szolgálja.
Ezek közül az egyik legfontosabb
a tanyás területeken gazdálkodók támogatása annak érdekében, hogy gazdaságos, új tevékenységekbe kezdjenek. Az ÚMVS kiemelten támogatja a
mezõgazdasági és erdészeti termékek
értékének növelését, a tanyás térségeken a turisztikai tevékenységek, szolgáltatások fejlesztését. Kiemelt cél
emellett a tanyavillamosítás alternatív
energiaforrásokkal való megoldása.
Fontos továbbá a tanya- és falugondnoki szolgálat fejlesztése az ötezer fõ
alatti vagy 100 fõ/km2 népsûrûség
alatti településeken.

Te l e p ü l é s f e j l e s z t é s

O P E R AT Í V

PROGRAMOK

Az operatív programok közül a Közép-magyarországi Operatív Program keretében lehetõvé válik a tanyás térségekben lévõ földutak stabilizálása, megerõsítése.
A dél-alföldi régió programja lehetõséget nyújt a tanyaközpontok
elérhetõségét biztosító alsóbbrendû
úthálózat fejlesztésére, továbbá a tanya- és falugondnoki szolgáltatások
bõvítése érdekében a tanyagondnoki
irodák kialakítására.
Másrészt a régióban tervezik az
alap-, és a járóbeteg-ellátás fejlesztését, a szakrendelõk felújítását, valamint a betegek otthoni gyógyulási
lehetõségének javítását az otthonápolási szolgáltatások fejlesztésével,
amely hozzájárul a külterületi, tanyás
épületekben lakók ellátási esélyeinek
javulásához.
A Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) kiemelten támogatja az egészséges ivóvízellátást, ezzel
együtt természetesen bõvülnek a
szennyvíz elvezetésének környezetkímélõ megoldásához kapcsolódó lehetõségek is.

F E L Z Á R K Ó Z TAT Á S I P R O G R A M
A közelmúltban indított Nem mondunk
le senkirõl – Új Magyarország Felzárkóztatási Program átfogó célja, hogy megállítsa a leghátrányosabb helyzetû, a
külsõ és belsõ perifériákon elhelyezkedõ
térségek leszakadásának folyamatát.
A zászlóshajóprogram az ország
négy fejletlenebb régióján belül (ÉszakMagyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld,
Dél-Dunántúl) harminchárom olyan leghátrányosabb helyzetû kistérségre irányul, ahol az ország lakosságának tíz
százaléka él. E program intézkedései a
tanyás területeket is érintik.
A program fejlesztési területei az
alábbiak:
• Komplex humán-erõforrás- és közszolgáltatás-fejlesztés
• Komplex térségi gazdaságfejlesztés
• Fenntartható, komplex környezeti és
infrastruktúra-fejlesztés
A zászlóshajóprogram alapvetõen
az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásaira épít, és a célterületét képezõ leghátrányosabb helyzetû kistérsé-

gek számára a pályázatokban nyújtható
dedikált források és kedvezmények által
igyekszik elõsegíteni e térségek forrásfelszívó képességének a javítását.
Az ÖTM és a Környezet és Energia
Operatív Program Irányító Hatóság közötti szakmai egyeztetések eredményeképpen a kiírásra kerülõ KEOP-pályázatokban a fenntarthatóság és az esélyegyenlõség mellett a területi kohézió,
mint horizontális szempont érvényesítésre kerül.

ÁTFOGÓ

CSELEKVÉSI TERV

SZÜKSÉGES
Medgyasszay László lapunk érdeklõdésére úgy fogalmazott, egy átfogó, végrehajtható cselekvési programra van
szükség a tanyák helyzetének javítása
érdekében, mert, mint mondta, korábban nem hitte volna, hogy még ma is
élnek ilyen körülmények között emberek Magyarországon. Szerinte elõször
is egy pontos diagnózis szükséges, azután pedig a konkrét terápia, határidõkkel, illetve a költségek megjelölésével.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu

Tanyás térségeket segítõ intézkedések
Tanyás térségeket segítõ intézkedések az Új
Magyarország Fejlesztési Terv egyes operatív programjain (OP) és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tervezett intézkedésein belül.

nyaközpontban,
2.1.3. Közbiztonság javítása.
TÁMOP 5.9 A társadalom védekezõ képességének javítása közösségi bûnmegelõzési programokkal.

Vidékfejlesztés
1.2. Együttmûködésben megvalósuló agrár- és élelmiszer-feldolgozói fejlesztések tanyasi térségekben.
1.2.1. Megújuló komplex tanyás gazdálkodás.
1.2.2. Együttmûködõ csoportok hálózatának kialakítása, fejlesztése.

Mûszaki infrastruktúra-ffejlesztés
6.1. Közlekedésfejlesztés,
6.1.1. Földutak stabilizációja tanyás térségekben.
6.1.2. A központi települések, tanyaközpontok elérhetõségét biztosító alsóbbrendû úthálózat fejlesztése, új hálózati
elemek kiépítése, a magyar-szerb országhatár átjárhatóságának javítása.
6.2. Elektromos hálózatos infrastruktúrafejlesztések.

Településfejlesztés
2.1. Tanyás térségek társadalmi kohéziójának és ellátásának fejlesztése.
2.1.1. Többfunkciós tanyaközpontok létrehozása.
TÁMOP 3.2. Oktatási társulások, hálózatok, térségi integrált oktatóközpontok
létrejöttének és bõvítésének, általános
mûvelõdési központok fejlesztésének
ösztönzése, támogatása.
2.1.2.Tanyagondnoki iroda kialakítása a ta-

Nemzeti forrás: az operatív programok keretében nem támogatható:
6.2.1. Tanyavillamosítás 1.: a kisfeszültségû hálózatról (0,4 kV) elérhetõ tanyák
villamosítása hálózatfejlesztéssel.
6.2.2. Tanyavillamosítás 2.: a középfeszültségû hálózatról (20 kV) elérhetõ tanyák villamosítása hálózatfejlesztéssel.

6.2.3. Tanyavillamosítás 3.: villamos hálózatépítés, illetve hálózatfejlesztés piaci
szereplõk bevonásával közös célú projektek keretében.
6.2.4. Légvezetékek természetvédelmi célú
kiváltása.
6.3. Megújuló energetikai rendszerek infrastruktúra-fejlesztések,
6.3.3 Tanyavillamosítás 6.: Megújuló energetikai autonóm szigetüzemi rendszerek a nagyobb villamos energia ellátást
igénylõ többfunkciós és gazdasági
funkciójú tanyák villamosítására.
6.5. Települési vízközmû fejlesztések.
6.5.2. A tanyák egészséges ivóvíz ellátásának biztosítása.
6.5.3. A tanyák szenny-, és használtvíz elhelyezésének környezetkímélõ megvalósítása.
Humánerõforrás-ffejlesztés
7.1. Egyenletes lefedettségû, átalakuló
igényekkel harmonizáló szociális és
egészségügyi ellátás biztosítása.
7.1.2. Tanyagondnoki hálózat megerõsítése.
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Döcögõsen halad a szabálysértési reform
Az önkormányzatok mellett még tizenegy szervezet „büntethet“

A fõbenjáró bûnök és a bagatell jogsértések szabályozása
ma egyaránt napirenden van.
Csakhogy Luca székeként készül az új Btk., nemkülönben
„kistestvére“, az új szabálysértési kódex. Mivel a társadalmi változásokkal nemigen
tud lépést tartani a jogalkotó,
idõnként kisebb ízelítõt adnak a közvéleménynek a kodifikátorok. Például ilyen a szabálysértési joganyag is, amely
bizony eddig sem vizsgázott
jelesre. Talán épp azért, mert
a kelleténél több adminisztrációt jelent az önkormányzatok és a többi szabálysértési
hatóság, helyszíni bírságolási
joggal rendelkezõ szerv számára.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi
LXIX. törvény 2000. március 1-én lépett hatályba. A jogalkalmazás több
mint hat évének tapasztalataiból az a
következtetés szûrhetõ le: bár eleget
tesz az alkotmányos és a nemzetközi
jogi elvárásoknak, a részletszabályok
kidolgozatlansága miatt nem szabályozza megfelelõen a területet. Felszínre kerültek olyan problémák is, amelyek a törvény kodifikációja során még
nem voltak prognosztizálhatók, másrészt az uniós csatlakozással parancsoló jelleggel megjelentek a jogharmonizációs igények. Ideje volt szakítani azzal a rossz hagyománnyal is, hogy a
külföldre távozó szabálysértõkre kiszabott bírság megfizetése csak az illetõ hajlandóságától függött.
A jogsegély korszerûsítésével a
külföldre távozó uniós polgárokra kiszabott bírságok behajtása elõl az idén
elhárult az akadály, de jócskán maradt
még söprögetni való saját portánk
elõtt – alkalmasint a város- és községházákon.
A szabálysértési törvény túlbonyolította az eljárást, ezért szükségessé
vált, és meg is kezdõdött az új szabály-
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sértési kódex kidolgozása. Tekintettel
azonban arra, hogy az új törvény elõkészítése és elfogadása hosszabb idõt
vesz igénybe, az átmeneti idõszakra is
szükséges egyes rendelkezéseinek a
módosítása – igazolt önmagának alibit
a jogalkotó.
Bár az úgynevezett „fiókszabályozásnak“ – tervezetek garmadája porosodik a jogszabály-elõkészítõk fiókjában – nagy szezonja van manapság,
néhány neuralgikus kérdés újraszabályozása a bagatell jogsértések körében
is zöld utat kapott. A paragrafusok finomhangolását most végzi a parlament azzal, hogy napirendre tûzte a
szabálysértési törvény korrekcióját, és
ezzel szinte egy idõben a közlekedési
(rossz)pontrendszer reformját. A két
tervezet egy napon tárgyalta a parlament (lapzártánk idején még nem ejtették meg a végszavazást).

ANOMÁLIA

ÚTON-ÚTFÉLEN

Ami a szabálysértési regulákat illeti, az
alkotmányellenes helyzet megszüntetése érdekében haladéktalanul szabályozni kell a hivatalos iratok kézbesítéséhez fûzõdõ vélelem megdöntésének
lehetõségét. A helyszíni bírságolás
részletes szabályairól szóló BM-rendelet adatkezelési problémát is felvetett.
Bár a rendõrség szabálysértési hatósága csak törvényben meghatározott
nyilvántartásokat vezethet – azaz a
szabálysértési eljárás során keletkezett
meghatározott adatokat, valamint a
rendõrség által helyszíni bírsággal sújtott elkövetõk adatait –, ezzel szemben
jelenleg nyilvántartja például a közterület-felügyelõk által kiszabott helyszíni bírságokat is.
Országgyûlési képviselõk és állampolgárok is számon kérik a sértett tájékoztatását, ami különösen a közlekedési szabálysértési ügyekben keletkezett kártérítés rendezése miatt indokolt. Az autóstársadalom szabálysértésnek minõsülõ cselekmény következtében balesetet szenvedett tagjai
kártérítési igényének érvényesítése ne-

hézségbe ütközik – mivel a
szabálysértõ elmarasztalásáról szóló
határozatot nem közölheti a szabálysértési hatóság a sértettel.

MEGDÖNTHETÕ
A KÉZBESÍTÉSI VÉLELEM
A gyakorlatban a legtöbb gondot talán mégis az úgynevezett kézbesítési
vélelem okozza. Emlékezetes, az Alkotmánybíróság már 2003-ban –
46/2003. (X. 16.) AB határozatában
– megállapította, hogy a jogalkotó
alkotmányellenes helyzetet idézett
elõ azzal a mulasztásával, miszerint
nem szabályozta erre vonatkozó törvényekben és más jogszabályokban a
hivatalos irat postai kézbesítéséhez
fûzõdõ, bírósági és más hatósági eljárásokban általánosan érvényesülõ
vélelem megdöntésének lehetõségét.
Az új törvény szerint a pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege
százötvenezer forint. Joghatások
azonban csak a szabályszerû kézbesítéshez kapcsolódhatnak. A kézbesítés
pedig akkor szabályszerû, ha a hivatalos iratot a címzett, vagy helyette
az átvételre jogosult más személy
tértivevénnyel, jegyzõkönyvvel vagy
határozatpéldánnyal igazoltan átvette. Ám a hivatalos iratot a kézbesítés
megkísérlésének napján szabályszerûen kézbesítettnek kell tekinteni, ha
az irat átvételét, illetve a tértivevény
aláírását a címzett megtagadta.
A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló eljárás megindítására a
jövõben a szabálytalan, illetve az
eredménytelen kézbesítésrõl való tudomásszerzéstõl számított nyolc napos, illetve a kézbesítési vélelem beálltától számított három hónapos
(objektív) határidõ alatt kerülhet sor.
De három hónap eltelte után a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos eljárás nem indítható. A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemben
elõ kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek az önhiba hiányát
valószínûsítik. Természetesen a kérel-

J o g a l k o t á s

mezõnek kell bizonyítania az általa
állított, a kézbesítés szabálytalanságát megalapozó tényeket.
A módosítás megemeli a helyszíni bírság alsó és felsõ határát, amelyre azért van szükség, mert a jelenlegi
piaci, gazdasági viszonyok között irreálisan alacsony összegben van
megállapítva – tartják a törvényhozók. Tény: a bírság összegének meghatározása 2000-ben történt.
A helyszíni bírság összege a jövõben háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet. Amennyiben a felsõ
határ magasabb, úgy a súlyosabb
cselekményeknél is lehetõség nyílik a
helyszínen alkalmazni a szankciót,
ezzel pedig a szabálysértési hatóságok mai nagyfokú leterheltséget is
csökkenhet. A „sommás“ eljárás talán legtisztább változata a helyszíni
bírságolás, ahol az eljárás, szinte
anélkül, hogy elkezdõdne, máris befejezõdik. A helyszíni bírság tudomásul vételével az állampolgár tulajdonképpen lemond jogorvoslati jogáról.
Az érem másik oldala: a helyszíni bírság végrehajtása manapság akár két
évig is elhúzódhat... Ennek kiküszöbölése érdekében a helyszíni bírság meg nem fizetése esetére a szakemberek az adók módjára történõ
végrehajtást ajánlják.

KONCEPCIÓ

MÁR VAN

Magyarországon a szabálysértési jog
a közigazgatási jog és a büntetõjog
között elhelyezkedõ sajátos terület,
amolyan senki földje. A szabálysértések egy részének megvan a bûncselekménynek minõsülõ alakzata is, ám
csekélyebb súlyuk miatt indokolatlan
mozgósítani a teljes büntetõjogi arzenált. A legtöbb európai országban a
kriminális szabálysértések bûncselekménynek minõsülnek.
Magyarországon egyedülállóan
magas azoknak a hatóságoknak a
száma, amelyek szabálysértési hatóságként járhatnak el. Az önkormányzatoknál mûködõ általános hatáskörû
jegyzõn kívül jelenleg tizenegy szervnek, valamint a bíróságnak van hatásköre elsõfokú szabálysértési eljárás lefolytatására, és ehhez jön még a helyszíni bírság kiszabására jogosult szervek köre.
A Belügyminisztérium korábbian,
2004-ben kidolgozta a szabálysértési
jog szabályozási koncepcióját, azon-

Külföldiekkel szemben indított szabálysértési eljárások
fõbb statisztikai adatai

ban a kormányátalakítást követõen a
jogalkotási folyamat megszakadt. A
vita tárgyát képezõ problémák között
tarthatjuk számon az elzárás kérdését.
A hatályos törvény három szabálysértést fenyeget – vagylagosan –
elzárással is, nevezetesen a rendzavarást, a tiltott kéjelgést és a veszélyes
fenyegetést. Ugyanakkor a törvény
huszonnyolc, az egyes szabálysértésekrõl szóló kormányrendelet pedig
további százhatvan tényállást határoz
meg. E közel kétszáz szabálysértés között összesen hét olyan akad, amely
elzárással is büntethetõ. A szakmai
elõkészítés során így szükségképpen
felvetõdött az is, hogy az elzárást,
mint szabálysértés miatt alkalmazható büntetést meg kellene szüntetni.
A szakmai vita még nem zárult le.
Az elzárásról, mint a bírságot helyettesítõ intézményrõl még hosszú ideig
nem lehet lemondani – tartja az egyik
fél. Ezt alátámasztja az a statisztikai
adat is, mely szerint a rendõrség és az
önkormányzat – mint a két legnagyobb szabálysértési hatóság – évente összesen háromszázezer személylyel szemben szab ki pénzbüntetést,
ebbõl megközelítõen tizenhétezer
esetben kerül sor elzárásra átváltozta-

tásra – ténylegesen azonban alig több
mint ezren töltik le a pénzbírság megfizetése helyett az elzárást. Az elzárás
fenntartása mellett szól az is, hogy az
idegenrendészeti területen nem sok
foganatja van a pénzbírságnak.
A közérdekû munkára átváltoztatással is több probléma van. Aligha
tartható az a helyzet, hogy az elkövetõk egy része pusztán azért kerüljön
hátrányosabb helyzetbe, mert az
adott településen nincs lehetõség
közérdekû munkára.
A törvény szerint helyszíni bírságot szabhat ki a hivatásos tûzoltóság,
a helyi önkormányzat képviselõ-testülete hivatalának erre felhatalmazott
ügyintézõje, a természetvédelmi õr,
az önkormányzati természetvédelmi
õr, a természetvédelmi hatóság részérõl eljáró és erre felhatalmazott személy, a közterület-felügyelõ, a talajvédelmi hatóság, az állategészségügyi
hatóság, az élelmiszerbiztonsági szerv
erre feljogosított dolgozója és a közlekedési hatóság ellenõre is.
Kérdés, hogy szükség van-e a
szabálysértési hatóságok, valamint a
szabálysértés miatt eljáró más szervek
ilyen széles körére?
Bodnár Lajos
2000@freemail.hu
Önkormányzati havilap
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Támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettségei

Korábban már foglalkoztunk
azzal a kérdéssel, hogy azon
szervezetek, melyek nem minõsülnek a közbeszerzési törvény alapján klasszikus ajánlatkérõnek, mely esetekben kötelesek mégis közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az olvasói kérdésekbõl azonban arra következtetünk, hogy még mindig
bizonytalanság van e területen, és nem árt ismét áttekinteni az ezzel kapcsolatos szabályozást.
A Napsugár Szövetkezet mint elõzetesen elismert termelõi értékesítõ szervezet beruházási tervének módosítását
nyújtotta be az illetékes minisztériumhoz. A módosítást a szakállamtitkárság
elfogadta. Ennek köszönhetõen a szövetkezet nettó huszonnyolc-millió forint
értékben jogosult hûtõházának korszerûsítésére, ezen belül gépek beszerzésére, többségi állami támogatással. Köteles-e a szövetkezet közbeszerzési eljárást lefolytatni ebben az esetben?
A beszerzési érték az egyszerû eljárások körébe tartozik, hiszen egyszerû
eljárásnál az árubeszerzési értékhatár
nyolcmillió forint feletti és har-mincmillió alatti (azt el nem érõ). Ezen értékhatáron belüli árubeszerzések esetén a
klasszikus ajánlatkérõnek nem minõsülõ
szervezetek (pl. pályázat alapján támogatáshoz jutó cégek) nem kötelesek
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Nem
kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni akkor sem, ha szolgáltatást rendelnek meg, ahhoz többségi támogatást
kívánnak felhasználni, és a megrendelt
szolgáltatás értéke szintén az egyszerû
eljárás értékhatárán belüli, azaz nyolcés huszonötmillió (de azt el nem érõ)
közötti értékû.
Építési beruházásnál azonban (pl.
hûtõházépítés ) az egyszerû eljárás ér-
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tékhatárán belüli beruházások esetében, tehát tizenöt- és kilencvenmillió
forint közötti beruházási értéknél a
többségi részben támogatott szervezetek kötelesek építési beruházás tárgyában közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Speciális rendelkezés vonatkozik
azokra a szervezetekre, amelyek nem
minõsülnek a közbeszerzési törvény
szerint ajánlatkérõnek, de egy ajánlatkérõnek minõsülõ szervezettõl kaptak
különleges vagy kizárólagos jogot közszolgáltatási tevékenység folytatására.
Ezek a szervezetek csak a szolgáltatási
tevékenységükkel közvetlenül összefüggõ árubeszerzéseik tekintetében kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Nemzeti eljárási rendhez tartozó
értékhatároknál (árubeszerzésnél harmincmillió, szolgáltatás megrendelésénél huszonötmillió, építési beruházásnál kilencvenmillió forintot elérõ és
meghaladó becsült érték esetén) és közösségi eljárási rendhez tartozó értékhatároknál, többségi támogatás esetén
mind a három típusú beszerzésnél (áru,
szolgáltatás, építési beruházás) le kell
folytatni a közbeszerzési eljárást.
Ha a támogatott szervezet (vállalkozás) a közbeszerzési törvény hatálya
alá kerül, eljárására ugyanúgy kell alkalSDR KÖZBESZERZÉSI IRODA
• 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

mazni a Kbt-t, mint más szervezetnek.
Tehát az eljárást közbeszerzési szabályzat (vagy közbeszerzési eljárási rend) készítésével kell indítani, ki kell jelölni az
eljárásban részt vevõ személyeket, a bíráló bizottsági tagokat, biztosítani kell a
megfelelõ (pénzügyi, közbeszerzési,
közbeszerzés tárgya szerinti) szakértelmet, az eljárásban részt vevõknek öszszeférhetetlenségi nyilatkozatot kell készíteni. A támogatott szervezet éves
összesített tervet nem, de éves statisztikai összegezést köteles készíteni, és azt
tárgyévet követõ év május 31. napjáig
megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának.
A támogatott szervezetekre is vonatkozik, hogy ha rendelkeznek honlappal, azon kötelesek a közbeszerzéssel kötött szerzõdéseik nyilvánosnak minõsülõ részét, illetve a szerzõdések teljesítését, módosítását közzétenni,
A közbeszerzési törvény megköveteli a közbeszerzési eljárás dokumentálását – és ez a támogatott szervezetek
számára különösen fontos, hiszen a támogatás felhasználását több szervezet
több alkalommal ellenõrizheti. Közbeszerzési irodánk minden támogatásból
megvalósuló beszerzés esetében (akár
önkormányzati, akár vállalkozói) azt a
gyakorlatot folytatja, hogy két dokumentációs csomagot készít az ajánlatkérõ-megbízónak az eljárás befejezését
követõen. Az egyik példány a megbízó
példánya, a másik komplett csomag készen áll az eljárás ellenõrzésére, azt csak
át kell adni az ellenõrzõ hatóságnak.
A közbeszerzési eljárás iratait az általános törvényi rendelkezés szerint az
eljárás befejezésétõl, illetve szerzõdéskötéstõl számított öt évig kell megõrizni, de a támogatási szerzõdés ennél
hosszabb idõt is elõírhat.
Dr. Littmann Éva
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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Sikeres nagytakarítás az NFÜ-nél
2007-ben 540 milliárd forint kifizetett uniós támogatás

A Nemzeti Fejlesztési Tervet
az elsõk között írtuk alá
Brüsszellel, ám a 2007–2013as idõszak pályázatait abszolút elsõként hirdettük meg
Európában. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv segítségével a magyar pályázók 182
újonnan kiírt tenderen 1 300
milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrásra pályázhattak
és pályázhatnak. Az eddig
megítélt támogatás összege
meghaladja a 43 milliárd forintot. Sõt, tavaly november
végére az elsõ kifizetések is
megtörténtek. Ezzel Magyarország az unió 27 tagállama
közül az elsõ helyen áll.

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv nyertes
pályázóinak eddig összesen kifizetett
540 milliárd forintból 350 milliárd az
elmúlt bõ egy év „termése“. Az I.
Nemzeti Fejlesztési Terv pénzügyileg
lezárt projektjeinek a száma 2007 végére meghaladta a nyolcezret.
Nagytakarítás címmel hirdetett
meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
egy programot a kifizetések felgyorsítása érdekében, ennek célja, hogy egy
százalék alá csökkenjen az intézményrendszer bürokratikus hibájából következõen kilencven napon túl ki nem
fizetett számlák aránya. A Nagytakarítás ideje alatt – az idõközben beérkezett számlákkal együtt – összesen
nyolcvanezer számlát fizettek ki
háromezer-négyszáz pályázó részére
hetvenhétmilliárd forint értékben, .

NEM

MONDUNK LE SENKIRÕL

Ezzel a szlogennel indította el az ügynökség azt a programot, melynek célja, hogy az ország harminchárom leginkább hátrányos helyzetû kistérségének lehetõséget nyújtson a felzárkózásra, az ott élõk számára esélyt adjon
az európai minõségû életre.

A lkövetkezõ idõszakban ezekbe
a kistérségekbe négyszázharmincmilliárd forint európai uniós fejlesztési forrás juthat az Új Magyarország
Felzárkóztatási Program részeként az
ott élõk foglalkoztathatóságának és
életminõségének javítására, e kistérségek gazdasági teljesítményének növelésére, az ott mûködõ vállalkozások
fejlesztésére, valamint a környezetvédelemre és a közlekedési, telekommunikációs infrastruktúra javítására.
Az NFÜ emellett kiemelt figyelmet szentel annak, hogy pályázóképessé tegye és felkészítse e kistérségeket az uniós fejlesztési források hatékony és eredményes felhasználására.

EGÉSZSÉGÜGY
Összesen mintegy húszmilliárd forintos keretösszegû pályázati forrás jut az
alapellátás, illetve kistérségi önálló járóbeteg-szakrendelõk fejlesztésének
támogatására. A sürgõsségi betegellátás és a mentõszolgálat fejlesztésére, a
klinikák és a régiós súlyponti kórházak
korszerûsítésére, valamint az egészségügyben dolgozók képzésére tavaly
december folyamán több mint kilencvenmilliárd forintos keretösszeggel írt
ki európai uniós pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

„ F O LY Ó

Ü GY E K“

188 milliárd forintot fordíthatnak az
önkormányzatok
a
települések
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének javítására. A fejlesztés célja
az, hogy 2015-ig nyolcvan százalékosra bõvüljön a települések csatornázottsága és az elvezetett szennyvíz
egészét biológiai úton tisztítsák.
Ebben a pályázati körben 56 milliárd, 2013-ig pedig összesen kétszázmilliárd forint jut az önkormány-

zatoknak az ivóvízminõség javítására
szánt programjaikra.
Szintén az önkormányzatok és
társulásaik számára hirdette meg az
NFÜ azt a programot, amely a bezárt
hulladéklerakók kezelésére nyújt
hatvanmilliárd forintos pályázati keretet. A 2007-ben megjelent természetvédelmi pályázatok a védett természeti területeken élõ védett állat- és
növényfajok megóvására, valamint a
botanikus
kertek,
arborétumok
,kastélyparkok megõrzését, rekonstrukcióját szolgálják. Az energiaigény
mérséklését és a környezetkímélõ
megújuló energiaforrások hasznosítását szolgáló pályázatok keretében pedig 24 milliárd forint lesz elérhetõ vállalkozások, non-profit szervezetek,
közintézmények számára.

K I E M E LT

T E R Ü L E T A Z O KTAT Á S

KO R S Z E R Û S Í T É S E
Szeptemberben hatvanmilliárd forintos keretösszeggel kilenc, a minõségi
közoktatás megteremtését célzó
program indult el uniós forrásból. A
pályázatok célja a közoktatási reform
támogatása, a minõségi közoktatás
megteremtése és a mindenki számára
hozzáférhetõ, korszerû és integrált intézményhálózat kiépítése.
A szeptember 4-én megjelent pályázatokat a tanév során még további
tíz, az esélyegyenlõséget, informatikai
fejlesztéseket, átfogó minõségfejlesztést célzó program követi, 107 milliárd forintos kerettel. A pályázati kereten belül az iskolafenntartók 52 milliárd forintra pályázhatnak a korszerû
közoktatási intézmények kialakítására. Ez magában foglalja a meglévõ intézmények felújítását, akadálymentesítését, bõvítését, energiatakarékossá
tételét egyaránt.
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
2008 január
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Környezetbarát fesztiválszervezés
A zöld elvek alkalmazásával sok pénzt és energiát takaríthatunk meg

Sokan gondolják úgy, hogy
egy-egy fesztivál „kitörési
pont“ a településnek – ami
igaz is lehet, különösen, ha
valami pluszt is ad a rendezvény. Egy ilyen figyelemfelkeltõ és gazdaságilag is kecsegtetõ elem lehet a tömegprogram zöld alapokra helyezése. Erre nézve egyre több a
próbálkozás, ám bõven akad
még fejlõdnivaló. A Nemzeti
Civil Alap támogatásával, a
Független Ökológiai Központ
gondozásában kiadvány készült a zöld szemléletû fesztiválok szervezéséhez, erre támaszkodva világítunk rá az
ilyen programok két kardinális kérdésére: az energia- és a
hulladékgazdálkodásra.
Magyarországon lassacskán egyetlen
település sem marad ki a fesztiválokból, szinte minden hétre jut valamilyen
program, látványosság kora tavasztól
késõ õszig, akárhová is nézünk. Sok
helység nevét fesztiválja révén ismerte
meg az ország, s a kezdetben esetleg
nagy támogatással létrehozott események egyike-másika komoly üzleti vállalkozássá nõtte ki magát (no nem
mindig a helyi emberek javára…).
Fesztivált nyilván azért érdemes rendezni, mert a közvetlen haszon mellett
az adott település hosszabb távon is
profitálhat a turizmusból, esetleg új
munkalehetõségek is adódnak.
A fesztiválok természetükbõl adódóan sok embert vonzanak. Ha nem
így lenne, akkor nem lenne érdemes
megszervezni õket. Az emberek pedig
az utazás, a szórakozás során sokkal
több élelmiszert fogyasztanak, többet
közlekednek, több szemetet termelnek, több energiát és vizet használnak,
mint hétköznapi életükben. Mindez
azt jelenti, hogy a fesztiválok helyszínén a környezetszennyezés többszöröse az általában jelentkezõnek.
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A zöld elveket is szem elõtt tartó
rendezvényszervezõnek úgy kell megtervezni és lebonyolítani egy fesztivált,
hogy a látogatók számára is tekintettel
minél alacsonyabb szinten tartsa az
esemény környezetterhelését. Ez a feladat gyakorlatilag a szervezés összes
lépésének a környezeti szempontok
szerint történõ újraértékelését jelenti.
A hely kiválasztásától kezdve, a beszerzésen és a programokon át a kommunikációig minden egyes tevékenységet
meg kell vizsgálni nyersanyag-, víz- és
energiahasználat, légszennyezés, hulladék- és szennyvízkezelési szempontból. A következõkben ennek a nagyon
komplex feladatnak három részterületérõl ejtünk szót.

A ZÖLD FESZTIVÁL
ENERGIA - ÉS ANYAGFORGALMA
ENERGIAELLÁTÁS
A fesztiválok esetében
az egyik legnagyobb
tétel a közvetlen
energiafogyasztás,
azaz a közlekedéshez,
logisztikai
szolgáltatásokhoz
kapcsolódó (üzemanyag-fogyasztás);
a szállásokon jelentkezõ energiafogyasztás (fûtés, villamos
energia, melegvíz-elõállítás); a szórakoztató
elektronikai berendezések
fogyasztása (hang és fénytech-

nika); közvilágítás és a közösségi tereken megjelenõ kiállítók, árusok, szolgáltatók által fogyasztott energia.
Csodákra persze nem képes az
eneriaprogram „zöldesítése“, hiszen a
fogyasztás java része nem váltható ki
például megújuló energiával. Fûteni
egyelõre sem napelemmel, sem szélturbinával nem gazdaságos, de melegvíz elõállításával ezen az úton érdemes
megpróbálkozni. A meglévõ infrastruktúra fejlesztésével azonban sok
energiát meg lehet takarítani (energiatakarékos világítótestek, termosztátok,
kézszárító helyett papírtörlõ stb.)
Egy zöld elvû fesztivál jó alkalom,
hogy demonstrációs céllal bemutasson
a település napkollektort, napelemet,
naptûzhelyt, szélturbinát. A keletkezõ
energiát fel is
l e h e t

K ö r n y e z e t v é d e l e m

használni zuhanyozásra, mobiltelefonok feltöltésére, sütésre, fõzésre. Erre
megfelelõek az ideiglenes céllal épített
létesítmények. Természetesen az energiafogyasztással, energiahatékonysággal és megújuló energiaforrásokkal
összefüggésben is szervezhetünk programokat.

(pl.: zöldudvar) felállítjuk az edényeket.
3. A helyhez rendelt gyûjtõpontos:
olyan helyeken, ahol nagy mennyiségû hulladék keletkezik (pl.: sörsátor, üzemi konyha) anyagra specializáltan helyezünk ki gyûjtõedényeket.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A fesztiválszemét kezelésének közvetlen költsége a szemétszállítás, melynél
köbméterenként sok ezer forintos költséggel lehet számolni. A szeméttelepre
áramló vegyesen gyûjtött és egyre költségesebb szemét mennyiségének csökkentése céljából kézenfekvõ módszer a
sok településen már jól bevált szelektív
hulladékgyûjtés. A hulladék menynyisége nem lesz kevesebb, csak a kezelés módja változik – körülményesebbé válik, de olcsóbb lehet. Jelentõs
ugyanis a fesztiválszemét hasznosítható anyagtartalma, ezeket viszont egymástól is elkülönítve kell gyûjteni a keletkezés pillanatában. Az összekeveredett, vagy eleve vegyesen gyûjtött szemét utóválogatása értelmetlen, és közegészségügyi szempontból is aggályos.
Az italos kartondobozokat abban
az esetben lehet papírhulladéknak tekinteni, hogy ha a papírhulladék késõbbi hasznosítója legalább húszszázalékos „italoskartondoboz-koncentráció“
(doboztartalom a teljes papírhulladékmennyiséghez képest) esetén is vállalja
az újrahasznosítást. Ez általában akkor
szokott mûködni, ha a lakossági gyûjtõrendszer is fogadja a dobozokat, és
utóválogatás történik. Ha a papírhasznosítás csak a dobozok nélkül lehetséges, akkor célszerû eleve nem együtt
gyûjteni, vagy utóválogatni.
A szelektív gyûjtési módszerek elsõsorban a fesztivál jellegétõl és a képzõdõ hulladék összetételtõl függnek. A
módszerek közül háromfélét emelhetünk ki:

Talán a legnehezebb kérdés a gyûjtõedények kérdése. Drágák, sok kell belõlük, és egy fesztiválon legfeljebb egy
hétig használják õket. Ezen kívül praktikusaknak, könnyen kezelhetõeknek,
esztétikusaknak, egymáshoz és a hulladékok térfogatához képest arányosaknak kell lenniük. Legegyszerûbb bérelni
lenne õket (egyelõre nincs kitõl…), de
az is megoldás lehet, ha több település
közösen szerez be ilyen eszközöket.
Ami a hulladékok további sorsát illeti, a szelektív gyûjtés csak eszköz, a
cél a hasznosítás. Érdemes tudatosítani, hogy a szelektíven gyûjtött hulladékok közvetlen hasznosításra alkalmatlanok! A fesztiválozók még egy jól elõkészített és kommunikált program esetében is olyan hulladékot szelektálnak,
amely helyben igényel elõkezelést, vagyis kezeletlenül hasznosításra alkalmatlan. Ez azt jelenti, hogy a további
hasznosítás céljára való, a hasznosítóval részletesen egyeztetett elõkészítés
(átürítés nagyobb konténerbe, bezsákolás, tömörítés, stb.) folyamatába be
kell építeni az idegen anyagoktól való
mentesítést is a hasznosítás igényei
szerinti mértékben.
Szemétmentes fesztivál természetesen nincs, de a hulladék keletkezésének megelõzésével jelentõsen csökkenthetõ a környezetterhelés.
A következõ lehetõségeink vannak:

1. A gyûjtõszigetes: a fesztivál forgalmasabb közterein (bejáratok, színpadok, büfék környéke), mindenki
által jól megközelíthetõ helyen állítjuk fel a szelektív gyûjtésre szolgáló edényeket, ahol egyébként is
szükséges szemétgyûjtõ.
2. Hulladékudvar jellegû: a fesztivál
azon részein, ahol ellenõrzött módon, felügyelet mellett, esetleg tájékozódási lehetõséggel kibõvítve
folyhat a hulladékok elhelyezése

1. Elsõsorban az italfogyasztások
okozta csomagolási hulladékok
mennyiségének csökkentése lenne
célravezetõ, újrahasználattal. Az
újrahasználatot két területen lehet
megvalósítani. Egyrészt a helyben
csapolt italok poharainak központi
visszagyûjtésével, mosásával és
újrahasználatával. Ez strapabíró
mûanyag poharakat jelent – az
üveg tömegrendezvényen nem kívánatos.
2. Másodsorban a helyben vásárolt,
elõtöltött italok kiszerelésénél is a
meglévõ betétes rendszereknek
kellene kizárólagos forgalmazási

lehetõséget biztosítani.
3. Mindkét rendszer betétdíjjal vagy
nyereményakcióval ösztönzött visszagyûjtést igényel.
4. Sok szemét megspórolható az ételek
kiszolgálásának esetében is, értelemszerûen újrahasználható evõeszközökre, tányérokra kellene a rendszereket építeni.
5. Egy ilyen rendszer is központi, korszerû és víztakarékos környezetkímélõ mos(ogat)ási üzemet igényel, mert
az egyéni tányérpancsolás és mosószerfogyasztás igencsak pazarló és
szennyezõ lehet megfelelõ szennyvízkezelés híján.
6. Sok múlik a programtájékoztatáson
is. Ha az a minimális terjedelemre
korlátozódik, és minõségi kiadvány
formájában jelenik meg, talán nem
röplapok módjára kerül az utcára,
kukába. Persze a hirdetõk, szponzorok igényeivel és az anyagi lehetõségekkel ez nehezen egyeztethetõ
össze.
7. Ha nem csak anyagi, hanem környezetvédelmi szempontokat is szem
elõtt tartunk az árusok kiválasztásánál, sok hulladéktól kímélhetjük meg
környezetünket.
8. Tiltólistára kerülhetnének a lufiárusok, a mindenféle bóvlisok, az egyszer használatos csecsebecséket ömlesztõ bazárosok, a gagyi szuveníreket kínáló piacosok. Helyükbe természetes anyagokból készülõ, valóban
szép és tartós cikkeket gyártó kézmûvesek, az újrahasználatot is ösztönzõ
régiségárusok kerülhetnének.
9. Fontos hatással lehet a rendezvény
hangulata is a hulladéktermelésre.
Ha a mûsorválaszték az alacsony
színvonalú tömegkultúrára épül,
olyan közönségre számíthatunk, akinek a hulladék és a környezetvédelemrõl alkotott képe is a kultúrája
szintjén mozog. Ha a hangulat csak
maskarákkal, felesleges bóvlikkal tartható fenn, akkor szemétdömping
várható. Viszont az olyan rendezvényeken, ahol a hangulat és a közönség értékrendje megfelelõ alázattal
viseltetik a természet és a környezet
iránt, ott kevesebb hulladékképzõdéssel is számolhatunk.
A zöld fesztivál tehát nem csupán
formája, hanem tartalma révén is sikerre számíthat!
Munkatársunktól

Önkormányzati havilap
2008 január

15

w w w . c h i c . h u / k o n z

K ö z l e k e d é s

Négyes metró: végtelen történet
Ma még senki nem látja, van-e vége az alagútnak
M A G YA R Á Z AT O K
Már Demszky Gábor fõpolgármester is elismerte, hogy
„rendkívül nehéz“ helyzetbe
került a négyes metró építése,
miután a Hídépítõ Zrt. jelezte,
a tervezettnél bõ egy évvel késõbb készül el a Fõvám téri állomással. Noha az illetékesek
szeptemberben még azt ígérték, hogy október végén a kormány továbbítja Brüsszelnek a
támogatási kérelmet, azt a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
még ma sem kapta meg.
A legutóbb, december végén egy vállalkozó miatt borult a 4-es metró 2007ben már kétszer is módosított átadási
határideje. A Fõvám téri metrómegálló
építését 47 millió euróért vállaló Hídépítõ Zrt. ugyanis írásban jelezte, hogy a
szerzõdésben szereplõ 140 hét helyett
csak 200 hét alatt tud teljesíteni – ami
azt jelenti, hogy a 2007 júniusában elkezdett építkezés bõven a Kelenföldi és a
Keleti pályaudvar közti szakasz forgalomba adásának Demszky Gábor által legutóbb 2011 közepére csúsztatott határideje után készülne el. Ám a fõpolgármester sem a határidõ meghosszabbítását, sem a költségek növekedését nem
tartja elfogadhatónak, ezért lehet, hogy
új kivitelezõt keres. Egyelõre nem tudni
pontosan, hogy a kínos helyzetet vajon a
szerzõdés, esetleg a Hídépítõ hibája, netán valamely váratlan körülmény idézte-e
elõ.

KI

FIZET KINEK?

Pedig nem mindegy, hogy a fõváros kérhet kötbért vagy kártérítést, vagy az alagútfúró pajzs kényszerû leállása miatt éppen õ kényszerülne fizetni. A határidõmulasztás a szerzõdés szerint a nettó vállalási ár – 39,4 millió euró – legfeljebb
húsz százalékát kitevõ kötbérrel jár. „Elõre nem látható fizikai okra“ hivatkozva
azonban a kivitelezõ kérheti a határidõ
meghosszabbítását, sõt ha a megrendelõ a kérést indokoltnak találja, a felmerülõ többletköltségek felét is állnia kell.
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A Hídépítõ egyelõre nem kívánt nyilatkozni az ügyrõl, nem hivatalos források
szerint azonban a talajmechanikai próbafúrások bizonyos kockázati tényezõket
tártak fel, s errõl a fõvárost is értesítették.
A problémák nem új keletûek, hiszen a
metróbiztos már a november végén zárult jelentésében kritikusnak nevezte az
építkezés helyzetét, és a Hídépítõt többször felszólította a több hónapos késésben lévõ tervezés, kivitelezés felgyorsítására. Ütemtervet pedig egyáltalán nem
sikerült kivasalni az egyik legnagyobb európai építõcég, a francia Vinci Construction magyarországi leányvállalatából. A
Hídépítõ szeptemberben új mûszaki
megoldással állt elõ, mondván, kisebb
kockázattal tudnák a Duna alá nyúló peronalagutat elkészíteni, ám a metróbiztos jelentése szerint a terv további kidolgozásra szorul, általa csupán csökkenthetõ a késedelem – viszont drágább
megoldást jelent. Így maradt az eredeti
terv, a már említett egyéves csúszással.

H AT Á R I D Õ K
Komolyabb jogászcsapatnak adhat munkát a mulasztások kibogozása, ha nem
sikerülne békésen megegyeznie a beruházásért felelõs BKV Zrt.-nek és a Hídépítõnek. Mindjárt a határidõk értelmezésénél elidõzhetnek, hiszen az egykori ütemezés szerint a Fõvám téri munkát valamikor 2006 februárjában, a vonalszakasz építésével egyidejûleg kellett volna
megkezdeni. Ezzel szemben csak 2006
júliusában köttetett meg a szerzõdés a
Hídépítõvel, az önkormányzat pedig további 201 napot csúszott az építési engedélyek beszerzésével. Lehetséges,
hogy határidõ nélküli szerzõdést kötött a
fõváros? Nem lehet tudni, de tény, hogy
a metróprojekt honlapján olvasható szerzõdésben sem kezdõ idõpont, sem véghatáridõ nem lelhetõ fel, az csupán a
140 hetes terminust említi.
A jegyzõkönyvekben rögzített határidõket a 140 hetes vállalási idõt a 2007.
januári területátadás idõpontjától számították – közölte a BKV metróügyekkel
foglalkozó vezérigazgató-helyettese. Az

egyeztetések most is folynak, ám ha a
határidõt nem sikerülne elõbbre hozni,
ha a fõváros nem viseli el a csúszást,
szerzõdést kell bontania a Hídépítõvel.
Ekkor a fõváros követelhetne kártérítést.
Az azonban nem lehet célja, hogy végképp kenyértörésre vigye a dolgot a Hídépítõvel, már csak azért sem, mert a cég
a Bamco konzorcium tagjaként a teljes
szakasz alagútfúrási munkálataiban is
részt vesz.
Az elszámolás elég bonyolultnak
ígérkezik, hiszen ha a fõváros hibájából
akad el a munka, a fúrópajzs leállítása
miatt éppen a hídépítõs konzorcium számíthat fel kötbért.

AKADOZÓ

FINANSZÍROZÁS

A Duna-parti metrómegállónál is rázósabb a (Kelenföld–Keleti pályaudvar, illetve a Keletitõl a Bosnyák térig húzódó) vonal finanszírozása. A fõváros azzal számol, hogy az összesen 511 milliárd forint
költségûre hízott projektbõl 268 milliárd
forintot az unió kohéziós alapjának támogatásából fedez, legalábbis ekkora
összegre pályázik. Ehhez a fõvárosnak
141 milliárdot, az államnak pedig mintegy százmilliárdot kellene hozzátennie.
Uniós támogatás nélkül mibõl teremti
elõ a városháza ezt a forrást? – firtatják
az ellenzéki képviselõk, hiszen már a
2008-as költségvetés tervezésének is 47
milliárd forint beruházási hiánnyal fut
neki. A metrófinanszírozás gondja a jelek
szerint a következõ ciklusra marad.

HOL

A T Á M O G AT Á S ?

A beruházáshoz nagyon szükséges uniós
támogatási igény 2007. decemberi idõpontra sem jutott el Brüsszelbe, így errõl
az Európai Bizottság leghamarabb 2008
harmadik negyedévében dönthet. A
megbecsülhetetlen támogatás mértékét
tovább befolyásolhatja, hogy mennyiben
felel meg az EU feltételrendszerének az
eredetileg nem uniós finanszírozásra tervezett, és már húszszázalékos készültségû beruházás.
Hajós Dániel
dhajos@freemail.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
ügyvezetõ igazgató
K+F Tanácsadó Központ

„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.

Önkormányzati havilap
2008 január

17

w w w . c h i c . h u / k o n z

A k t u á l i s

18

Önkormányzati havilap
2008 január

w w w . l o c a l i n f o . h u

|

P á l y á z a t o k

„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, amennyiben 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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Decemberben történt
Gazdálkodhatnak
a kisebbségek
Megszüntették a 2005-ben született kisebbségi törvény ellentmondó rendelkezéseit. Az új változat 2008. január 1-jétõl rendezi a kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervként történõ gazdálkodásának feltételeit. A kisebbségi
törvény 2005-ös módosításakor az Országgyûlés megváltoztatta a 13 országos kisebbségi önkormányzat gazdálkodási szabályait. Az országos kisebbségi
önkormányzatok, élve a nemzeti és etnikai kisebbségekrõl szóló törvényben foglalt felterjesztési jogukkal, 2007. október
8-án megkeresték az Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottságát. Azt kérték, hogy a törvénybõl kerüljön ki, hogy az országos önkormányzatok központi költségvetési szervek, ez ugyanis teljesíthetetlen terheket
rótt a testületekre. Az Országgyûlés 334
igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a továbbiakban a költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat kelljen alkalmazni
az országos kisebbségi önkormányzatokra.
2007.12.10

Új városközpontot
épít Visegrád
Nyílt jellegû építészeti tervpályázatot hirdetett új városközpont kialakítására Visegrád Város Önkormányzata. Egy olyan
korszerû centrumot kívánnak létrehozni,
mely egyszerre szolgálja a lakók és turisták igényeit, biztosítja a közfunkciók, valamint a pihenés és a szórakozás feltételeit.
2007.12.10

Átadták a legnagyobb
egészségügyi beruházást
2007. december 7-én ünnepélyes keretek között adták át az I. Nemzeti Fejlesztési Terv legnagyobb beruházását a debreceni egyetemen. Az Auguszta program keretében megvalósult 12,12 milli-
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árd költségû fejlesztés során 13 086 m2
új épület és 3 210 m2 épületbõvítmény
épült fel, 14 935 m2 pedig felújításra került.
2007.12.10

Nehéz év vár a megyékre
Még az ideinél is nehezebb esztendõre
számíthatnak a megyei önkormányzatok – nyilatkozta Ódor Ferenc (Fidesz), a
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke az Észak-Magyarország hétfõi számában. A megyei önkormányzatok idén eddig összesen hetvenmilliárd forintnyi kötvényt bocsátottak
ki, sorra értékesítik az ingatlanjaikat, a
kicsit jobb helyzetben lévõ Dunántúlt kivéve szinte valamennyi megyei önkormányzat komoly finanszírozási gondokkal küzd – mondta a fideszes politikus,
aki egyúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei közgyûlés elnöke is. Ódor Ferenc
a Miskolcon megjelenõ megyei napilapban egyértelmûen a belpolitikát tette felelõssé a kialakult helyzetért.
2007.12.10

Takarékosság: felélt
tartalékok, bezárt iskola
Az idei esztendõ nem kedvezett az önkormányzatoknak. A legtöbb településen szigorú megszorításokat léptettek
életbe, intézményeket zártak be, felélték
tartalékaikat. Bükkszéken is meg kellett
tenni az elkerülhetetlen lépéseket, így
például be kellett zárniuk az iskolát. A
takarékossági intézkedések ellenére
mégis eredményes évet tudhatnak maguk mögött az itt élõk. Épül a gyönyörû,
korszerû egészségház, amelyet jövõre
adnak át, s biztató tárgyalások folynak a
fürdõfejlesztéssel kapcsolatban is.
2007.12.11

Javuló közlekedésbiztonság
83 településen javul a közlekedésbiztonság, mivel ennyi önkormányzat 153 projektje nyert támogatást a Gazdasági és
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Közlekedési Minisztérium (GKM) pályázatán, amelyet a gyalogosok védelmét
és a jármûvek sebességének ellenõrzését szolgáló beruházások megvalósítására hirdetett meg a tárca 2007. szeptemberében.
2007.12.11

Felülvizsgálnák a kormány
támogatáspolitikáját
A kormány támogatáspolitikai gyakorlatának felülvizsgálatát kezdeményezi a
balatoni önkormányzatokat tömörítõ
Balatoni Szövetség elnöksége. A szervezet szerint az uniós forrásokat politikai
zsákmánynak tekintik a kormányhoz közel álló térségi képviselõk. A Balatoni
Szövetség vezetõje a felülvizsgálati javaslatot azzal indokolta, hogy méltatlanul kevés támogatás jutott a II. Nemzeti
Fejlesztési Tervbõl a balatoni turisztikai
fejlesztésekre.
2007.12.12

Országgyûlési biztos:
aggályos az ingatlanadó
Aggályosnak ítéli a 2009-tõl életbe lépõ,
számított érték alapú ingatlanadót az állampolgári jogok országgyûlési biztosa.
A kérdésnek az ad különös jelentõséget,
hogy a kormány döntése szerint 2009tõl az önkormányzatok csak így vethetik
ki a ma még építmény- és telekadónak
nevezett közterheket. Szabó Máté közleményében úgy fogalmaz: az új szabályozás az ingatlanok számított értékének
meghatározásában túlságosan tág mérlegelési lehetõséget biztosít a települések számára, annak ellenére, hogy a jogszabály valamennyi megyére és településtípusra meghatározza a minimum- és
maximumértékeket – olvasható a Világgazdaságban.
2007.12.13

Orbán-levél polgármestereknek
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke egy levélben arra szólította fel a Fidesz- és a
KDNP-színekben megválasztott polgármestereket, alpolgármestereket, megyei
közgyûlési elnököket és alelnököket,
hogy az országban kialakult szociális vál-
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ság és az emberek romló életkörülményei miatt ne terjesszenek be és ne is támogassanak önkormányzati vezetõk jutalmazására vonatkozó javaslatokat. "A
rátok bízott város és az ott lakók érdekében végzett munkátok elismerése most
nem a közgyûlés által megszavazott jutalom, hanem az, hogy ebben a nehéz
helyzetben is zavartalanul mûködnek az
önkormányzati intézmények, az iskolák,
a rendelõk, a szociális otthonok és a kórházak" - írta Orbán Viktor. A pártelnök
mindazonáltal köszönetet mondott az
önkormányzati vezetõknek a helytállásukért, és hangsúlyozottan a Gyurcsánykormány alkalmatlanságáról is írt.
2007.12.13

Januártól tilos a koldulás
a Belvárosban
Betiltotta a koldulást, a játszótéri dohányzást és a szemetelést a Belvárosban
az V. kerületi önkormányzat. Egy civil
szervezet szerint a koldulás tilalma csak
arra jó, hogy kriminalizálják a szegényeket.
2007.12.14

Kitõl kapjuk a vizet jövõre?
Bár a vízellátás biztosítása kötelezõ önkormányzati feladat, a közmûcégek állami tulajdonban vannak, amelyeket az
új vagyontörvény alapján akár száz százalékban is privatizálhatnak – ezen változtatna kétszáz helyhatóság, ezért felhívásban fordult a Miniszterelnöki Hivatalhoz.
2007.12.14

Örökbe adná polgármestere
Drávaszerdahelyet
Már nem csak állatokat vagy utcákat,
hanem egy egész települést is örökbe
lehet fogadni. A Baranya megyei
Drávaszerdahely polgármestere ugyanis
úgy döntött, örökbe adja a falut. Ezzel
szeretné megoldani a település rossz
anyagi helyzetét. A leendõ patrónus
sem járna rosszul – amellett, hogy õ
lenne az örökbe fogadó, még reklámfelületet is kapna: egy egész falut.
2007.12.18

Másfél milliárdos fejlesztés
kezdõdik Egerben
Másfél milliárd forint értékû városrészfejlesztési programot hajt végre a Nemzeti Fejlesztési Terv támogatásával a jövõ év közepéig Eger városa – tájékoztatott a település polgármestere.
2007.12.18

Az önkormányzatok lépjenek
fel a Magyar Gárda ellen!
Az MDF vallja, hogy az agresszív szélsõségek elleni küzdelemmel nem szabad a
bírósági döntésre várni, a békés többségnek helyi szinten kell a kirekesztõ, megfélemlítõ és szélsõséges tevékenységek ellen fellépni. Az MDF ezért arra kéri a pártokat, hogy Szegedhez hasonlóan fogjanak össze annak érdekében, hogy minden településen nyilvánítsák nemkívánatos szervezetnek a Magyar Gárdát
2007.12.19

Körzetközpontba került
az építésfelügyelet
A kormány december 2-i ülésén elfogadta azt a kormányrendelet módosítást,
amely az építésfelügyeleti hatóságok
mûködését szabályozza. A kormányrendelet az általános építésügyi hatósági feladatellátást 2008. február 1-vel a személyi és technikai feltételekkel rendelkezõ
építésügyi körzetközpontokba telepíti.
Ez azért szükséges, mert az általános építésügyi hatósági ügyeket jelenleg 2048
jegyzõ vagy körjegyzõ látja el, és a feladatellátás feltételeiben az egyes települések között jelentõs színvonalbeli különbség alakult ki.
2007.12.20

Panelprogram: tízmilliárd
újabb felújításokra
Tízmilliárd forintot biztosít a költségvetés, jövõre a panelprogram folytatására,
ami mintegy ötvenezer lakás felújítását
teszi lehetõvé – jelentette be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára. Ujhelyi István a program új elemi között említette az eddiginél szigorúbb minõségellenõrzést, a be-

épített anyagok és a kivitelezõi munka
minõségének kontrollját.
2007.12.27

Újabb száz ingatlan az
önkormányzatoknak
Újabb száz ingatlan önkormányzatok
számára való ingyenes átadásáról döntött idei utolsó ülésén a kormány – közölte Daróczi Dávid kormányszóvivõ. Az
ingatlanok becsült forgalmi értéke 9,7
milliárd forint, összterületük 604 hektár,
ezek átadása 38 településnek jelent segítséget a helyi és regionális fejlesztési
célok megvalósításához. Daróczi Dávid
tájékoztatása szerint az ingatlanok többségét gazdasági és területfejlesztési céllal
igényelték a helyhatóságok. A kormány
az ingatlanok átadásával is segíteni kíván
az önkormányzatoknak abban, hogy hatékonyabban tudják ellátni szociális, kulturális, foglalkoztatási feladataikat.
2007.12.27

Városfejlesztési stratégiák
készítésében is segítenek
Az ÖTM területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkárságának koordinációjában mentori munkacsoport segíti 2008.
januártól az Integrált Városfejlesztési
Stratégiák készítését. A mentori munkacsoport célja az IVS-ek tervezésének
módszertani segítése, kiegészítve az
ÖTM Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága által készített Városrehabilitáció 2007–2013-ban címû kézikönyvben is vázolt útmutatást.
2007.12.28

Gyógyfürdõ Siklóson
Jövõre kezdõdhet a siklósi termálfürdõberuházás, a szükséges milliárdokat
kötvénykibocsátásból fedezi az önkormányzat. A föld alatti gazdag gyógyvízlelõhelynek köszönhetõen újabb termálfürdõ beruházás indulhat jövõre Baranyában: Szigetvár után Siklós is megépíti saját, gyógyvízzel teli medencéit. A tervek szerint a város mintegy kétmilliárdból
kívánja megépíteni a gyógytóval is kiegészülõ új, korszerû fürdõt.
2007.12.28
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Az év városa – az év éttermei

December 27-én a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese és marketingigazgatója, Szûcs Balázs ünnepélyesen
nyújtotta át az MTV Zrt. oklevelét Sárospatak város polgármesterének, Hörcsik Richárdnak az Év Települése cím elnyeréséért.
A Magyar Turizmus Zrt. minden évben
különdíjat is felajánl az az Év települése
verseny nyertesének, amit hagyományosan a Magyar Televízió Fõtér címû
mûsorának nézõi szavazással döntenek
el. 2007-ben Sárospatak városának ítélték a mûsor nézõi az Év Települése címet. A különdíj pedig egy kiemelt
promóciós támogatást jelent a nyertes
település számára, ami egy éven keresztül illeti meg a gyõztest.
A promóciós együttmûködés nem
pénzbeli támogatás, hanem az MTV
Zrt. meglévõ kommunikációs csatornáinak a felhasználását a nyertes város turisztikai kínálatának, programjainak,
eseményeinek népszerûsítésére. Ennek
értelmében a Magyar Televízióban naponta jelentkezõ Itthon otthon van címû turisztikai programajánlóban a Zrt.
folyamatosan hírt ad a Sárospatakon
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zajló programokról, érdekesebb hírekrõl és azokról az eseményekrõl, amik
közelebb hozzák, hozhatják a várost az
ország távolabb élõ lakosaihoz.
2006-ban Szarvas városa kapta az
Év települése elismerést. A nyertes város
2007-ben élvezhette a címmel járó elõnyöket és a Magyar Turizmus Zrt. kiemelt promóciós támogatását. A fokozott médiatámogatással eltelt évet
Szarvas polgármestere különösen pozitívan értékelte. A kiemelt elismerés és
különösen az evvel járó médiafigyelem
a település iránt mérhetõen megmutatkozott Szarvas 2007-es turisztikai bevételeiben is. Pontos kimutatás errõl még
nem készült, de az máris bizonyítható,
hogy a város felkerült a belföldön kedvelt turisztikai célpontok közé, melyek
bõvítéséért és népszerûsítéséért kezdeményezte a Zrt. a Virágos Magyarországért Mozgalommal közösen a Rozmaring díj létrehozását is, amit idén
második alkalommal osztottak ki.
A rozmaring elnevezés a Virágos
Magyarországért Mozgalom gasztronómiával való összekapcsolódására

utal, hiszen a díjjal azokat az éttermeket jutalmazzák, amelyek különös
gondot fordítanak az igényes belsõ
kialakítására és környezetük rendezettségére, növénnyel, virággal való
díszítésére. A versenyben azok a vendéglátó egységek vehetnek részt,
amelyek a gasztronómiában is kiemelkedõk és olyan településen fekszenek,
amely benevezett a Virágos Magyarországért környezetszépítõ versenybe.
A Magyar Turizmus Zrt. által
2007-ben meghirdetett Zöldturizmus
Évében a díjakat Dr. Kovács Miklós, az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium turisztikai szakállamtitkára adta át az arra érdemeseknek:
Százhalombattai Halászcsárda; Winkler-ház panzió,Vásárosnamény; Vöröskõ étterem, Balatonalmádi; Muskátli
étterem, Orfû; Régimódi étterem,
Szarvas; Fûzfa Pihenõpark, Poroszló;
Tercia Hubertus Étterem, Sopron;
Szent Orbán Kisvendéglõ, Velence;
Gesztenyéskert Vendéglõ, Szécsény.
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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