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Valamelyik bulvárlap híre szerint egyik
városunk jegyzõje egy munkahelyi
mulatozás alkalmával megharapta
munkatársnõjét. Vagyis nem a kutya a
postást, hanem a postás a kutyát.
Nem az ügyfelek bántottak egy jegyzõt, hanem õ tréfálkozott kissé durván kollégájával.
Szóval így állunk. Ilyen nagy
horderejû eseménynek kell történnie
ahhoz, hogy a sajtó végre foglalkozzon a jegyzõk „problémáival“.
Pedig volna épp elég valódi téma, mint ahogyan a jegyzõknek is lenne bõven okuk arra, hogy tényleg harapós kedvükben legyenek. Hiszen a hivatalvezetõk négyéves ciklusokra
szabdalt életének egyik legkritikusabb szakasza a választások
utáni egy-másfél év. Ilyenkor az újonnan megválasztott politikusok rendre úgy érzik, sürgõsen változtatniuk kell, simulékonyabb, hozzájuk lojálisabb jegyzõre lenne szükségük. Azután
jönnek a mondvacsinált ürügyek, a fenyegetések, az idegi kikészítés, a felfüggesztések, a fegyelmik. Egészen addig, míg el
nem szakad a cérna, s a vegzálásból elege lévén a jegyzõnek,
általában önként feláll. Ha nem ezt teszi, akkor évekig elhúzódó munkaügyi perek következnek, amiket persze rendre a jegyzõ nyer meg, csak hát addigra meghurcolják a nevét és megtépázzák az idegeit, az önbecsülését.
Tényleg nehéz szakma a jegyzõé. Fõnöke egy hivatalnak
úgy, hogy felette áll a polgármester, aki formálisan és informálisan ugyanúgy beleszólhat minden hivatali ügybe, mint õ. Neki kell vállalnia azt a kellemetlen szerepet, hogy figyelmeztesse
munkahelyi vezetõjét, a polgármestert, illetve a képviselõket –
akiktõl a léte függ –, ha törvénytelenségre, szabályszegésre készülnek, s noha azok többnyire nem jogvégzett emberek, mégis általában „jobban tudják“. A jegyzõ az állam képviselõje, állami feladatok végrehajtója, ám egyáltalán nem élvezi az állam
védelmét. Helyzete kiszolgáltatott, felelõssége pedig óriási,
anyagilag, erkölcsileg, jogilag. Milliós, néha milliárdos szerzõdéseken az õ szignója szerepel, miközben egyszer azt mondják
neki: „mit akadékoskodsz?“, másszor meg: „miért nem figyelmeztettél minket?“
Az eddig is meglévõ szép számú ellentmondás közé mostanság újabb került. Mivel a politikai élet szinte minden nagyvárosban két végletesen szembenálló pólusra szakadt, a jegyzõk még inkább két tûz közé szorultak. Nemegyszer kell
egyensúlyozniuk egy baloldali polgármester és egy jobboldali
többségû testület között – vagy fordítva.
Nincs olyan közigazgatási modernizációs program, amelyben ne szerepelne a jegyzõ helyzetének rendezése, védelmének biztosítása, stabilitásának megteremtése. Mivel ez az ügy
is ciklusról ciklusra húzódik, úgy tûnik, a politikának mégiscsak
jó ez az ellentmondásos, bizonytalan és képlékeny helyzet.
Ne csodálkozzunk hát, ha jegyzõk kínjukban idõnként
tényleg szívesen megharapnának valakit.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Vitatják a jegyzõ próbaidejét
A polgármester és a közigazgatási hivatal is beleszólhatna, ki legyen a hivatalvezetõ

A jegyzõkre ne vonatkozzon a
próbaidõ elõírása, személyükre pedig a polgármester
tegyen javaslatot – kéri a Fõvárosi Jegyzõk Egyesülete. Ezzel némileg szembehelyezkednek a hivatalos iránnyal,
mivel a kormány inkább a
közigazgatási hivatalok beleszólásának lehetõségét igyekezne megteremteni. A Jegyzõk Országos Szövetségének
elnöke is inkább az utóbbira
hajlik, a próbaidõt pedig eleve értelmezhetetlennek, így
alkalmazhatatlannak tartja a
jegyzõk esetében.

A köztisztviselõi törvény múlt évi módosításakor általánossá tették a próbaidõt a köztisztviselõi szférában, így
szeptember óta a pályázat útján határozatlan idõre kinevezett jegyzõnek is
3–6 hónapos próbaidõt írnak elõ.
Erdõsné dr. Balogh Zsuzsanna XVIII.
kerületi címzetes fõjegyzõ, a Fõvárosi
Jegyzõk Egyesületének elnöke elfogadhatatlannak tartja, hogy a minõsített
többséggel kinevezett jegyzõt a próbaidõ alatt indoklás nélkül el lehessen
küldeni. A címzetes fõjegyzõ szerint az
elsõ hónapokban a jegyzõ munkája azzal telik, hogy igyekszik megismerni a
hivatalt, a polgármestert, az önkormányzati intézményeket. Ennek – fõként egy nagyobb településen – a végére sem lehet érni néhány hónap
alatt. Megalapozottan tehát nem lehet
dönteni egy jegyzõ alkalmasságáról a
próbaidõ idõszaka alatt, de legalábbis
nem jobb hatásfokkal, mint a pályázati eljárás során. Erdõsné dr. Balogh
Zsuzsanna veszélyesnek tartja, hogy a
próbaidõ alatt bizonytalan helyzetben
kell a jegyzõnek helytállnia és vezetnie
az adott esetben több száz fõs hivatalt. Hozzátette: a jegyzõnek hatósági
jogkörei vannak, a munkáltatói jogo-
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kat is õ gyakorlója, egy esetleges új
jegyzõválasztás procedúrája pedig kéthárom hónapig is eltarthat. Ad abszurdum pedig az is elképzelhetõ, hogy a
testület háromhavonta cserélgesse a
jegyzõit, a jogszabály legalábbis nem
zárja ki ezt sem.

H I VATA LV E Z E T Õ

A

POLGÁRMESTER ELLENÉBEN?
A fõvárosi jegyzõk másik javaslata,
hogy a jegyzõ személyére a polgármester tegyen javaslatot. Ez
azokban az önkormányzatokban nyerne értelmet, ahol a képviselõ-testület
többsége más pártállású, mint a polgármester. Jelenleg ugyanis a képviselõk akár a polgármester kihívóját is
odaültethetik jegyzõnek, akivel azután
a polgármesternek együtt kellene dolgoznia, elõterjesztéseket készítenie.
A gyakorlatban ezt úgy lehetne kivitelezni, hogy az alpolgármester kineMûködik a központi
állásportál
Lapzártánkkor már több mint négyszáz közszolgálati álláshely volt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ személyügyi szolgáltató igazgatósága által mûködtetett, úgynevezett Közszféra állásportálon. A központi állásportálon a közszférán belüli összes
köztisztviselõi és közalkalmazotti pályázat elérhetõ.
Ez azt is jelenti, hogy három nap
alatt százzal nõtt a meghirdetett álláshelyek száma, s nem kizárt a további növekedés.
A Világgazdaság információi szerint több helyen azt az állást hirdetik
meg, amelybõl pár hónapja elküldtek
valakit, mondván: létszámot kell

vezéséhez hasonlóan a jegyzõ személyérõl szóló javaslatot is a polgármester
vinné a képviselõ-testület elé, utóbbi
pedig szavazna róla.
„Nem lehet úgy együtt dolgozni,
hogy haragszomrád van“ – jegyezte
meg Erdõsné dr. Balogh Zsuzsanna.
Hozzátette: az apparátus is akkor tudja elfogadni a hivatalvezetõt, ha érzi
mögötte a polgármester támogatását.

BUDAÖRSI

HAPPY END

Budaörsön januárban pontosan olyan
helyzet alakult ki, ami ellen a fõvárosi
jegyzõk fel szeretnének lépni: a képviselõ-testületi többség olyan jegyzõt választott Wittinghoff Tamás mellé, akivel szemben a polgármesternek szakmai és morális kifogásai is voltak.
Wittinghoff szerint a budaörsi hivatal pénzügyi irodájának vezetõjét
eleve a konzervatív oldal „környékezte
meg“, hogy pályázzon a megüresedett
jegyzõi posztra. A konzervatív többség
meg is választotta, mégpedig tizenöt
olyan jelölt közül, akik rajta kívül mind
csökkenteni, átszervezés zajlik, vagy
párhuzamos munkakört szüntettek
meg. Most az érintettek ismét jelentkezhetnek a régi állásukra.
Az üres posztokra nemcsak a
központi, hanem a helyi közigazgatási szervek is toboroznak. Többek között titokvédelmi munkakörbe, kormánytanácsadónak, adóellenõrnek,
statisztikai elemzõnek, ügyintézõnek
jelentkezhet most az, aki a közszférában vágyik jogviszonyra. Érdekesség,
hogy tavalyelõtt õsztõl számítva közel
hatezer tanár vesztette el az állását,
most azonban újra több intézmény
keresi õket – olvasható a lapban.
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jogi végzettséggel rendelkeztek. Ezt
persze elõre lehetett sejteni, hisz már a
pályázat kiírásakor vita volt arról, hogy
ha nem is feltétel, de legalább elõny legyen a jogi doktori végzettség a pályázat elbírálása során. Ezt azonban a
képviselõ-testület többsége nem támogatta. Így aztán sokat nem kockáztatott Wittinghoff Tamás, amikor közjegyzõ elõtt elõre borítékolta a jegyzõválasztás eredményét. A lezárt levelet a
jegyzõválasztást követõen felolvasta a
képviselõ-testületnek. Ebben többek
között méltatlannak nevezte, hogy a
testület a bolondját járatta elismert
szakemberekkel, akik abban a hitben
pályázták meg a jegyzõi széket, hogy
pártatlan eljárásban fognak részesülni
Budaörsön.
Ezt követõen a polgármester élt
azzal a felhatalmazásával, hogy felfüggessze a döntés végrehajtását és újratárgyaltassa a képviselõ-testülettel a
jegyzõválasztás ügyét. A vitatott módon megválasztott jegyzõ pedig ez idõ
alatt visszavonta pályázatát, így a következõ körben már csak konszenzussal támogatott jelöltek maradtak. Közülük dr Bocsi István lett végül Budaörs
város jegyzõje.

PRÓBAIDÕ:

VAN IS,

NINCS IS
Az, hogy a jegyzõ és a polgármester ne
legyen rossz viszonyban, az egészséges munkavégzés alapfeltétele –
mondta érdeklõdésünkre dr. Mészáros
Miklós, a Jegyzõk Országos Szövetségének elnöke. Azzal kapcsolatban
azonban kételyeinek adott hangot,
hogy a jegyzõ kinevezését a polgármester egyetértéséhez lehetne, vagy
kellene kötni. A JOSZ elnöke emlékeztetett: többen inkább azt gondolják,
hogy a jegyzõ államigazgatási feladataira való tekintettel a közigazgatási
hivatalok elnökeinek kellene jogosítványt adni a jegyzõk kinevezésénél,
vagy még inkább a visszahívásánál.
Utóbbival Mészáros Miklós is messzemenõen egyetértett, mivel egyfajta garanciát jelentene arra, hogy a politikai
irányváltások idején is a helyén maradhasson a hivatal vezetõje.
A próbaidõ kérdésével kapcsolatban Mészáros Miklós közölte: a jegyzõk esetében értelmezhetetlen a próbaidõ, így azt nem is lehet alkalmazni.
Ha rá is vonatkozna a próbaidõ, akkor
elõbb 3–6 hónapos ideiglenes kinevezésérõl kellene döntenie a képviselõ-

A köztisztviselõi törvény módosításainak hatálybalépése
2007. szeptember 1.:
• A köztisztviselõi kinevezés, vezetõi megbízás csak pályázat útján adható. (Ez alól
kivételt képez a vezetõi kinevezés, amenynyiben az érintett köztisztviselõ legalább
egy éve az adott közigazgatási szervnél
dolgozik.)
2008. január 1.:
• A felmentési idõre vonatkozó változások.
• A pályázatok központosított meghirdetése és a toborzási adatbázis mûködtetése
a szolgáltató központ által.
• Központi pályáztatási rendszer és kompetenciavizsgálat bevezetése a minisztériumok, a Meh vezetõi és a kormányhivatalok
vezetõje részére.
2008. július 1.:
• Központi pályáztatási rendszer és kompetencia-vizsgálat bevezetése a központi
és kormányhivatalok vezetõi részére.
2009. január 1.:
• Központi pályáztatási rendszer beveze/-

tése és kompetenciavizsgálat a minisztériumok, a Meh és a kormányhivatalok köztisztviselõi részére.
• Beindulnak a versenyvizsgák.
• Érvénybe lépnek a tartalékállományra vonatkozó új szabályok.
2009. március 1.:
• Központi államigazgatási szervnél vezetõi kinevezés csak versenyvizsgával rendelkezõ jelöltnek adható.
2009. július 1.:
• Központi pályáztatási rendszer és kompetenciavizsgálat bevezetése a központi
szervek területi és helyi szerveinek vezetõi,
valamint a közigazgatási hivatalok vezetõi
részére.
• Központi szervek területi és helyi szerveinél vezetõi kinevezés csak versenyvizsgával
rendelkezõ jelöltnek adható.
2009. december 1.:
• Köztisztviselõi kinevezés csak versenyvizsgával rendelkezõ jelöltnek adható

testületnek. A testületek azonban feltehetõleg továbbra is határozott idejû,
végleges kinevezést adnak az újonnan
megválasztott jegyzõknek. Erre vonatkozóan egyelõre nem rendelkeznek
felméréssel a JOSZ-nál, de meg fogják
vizsgálni, hogy hogyan alkalmazzák az
önkormányzatok a próbaidõt a jegyzõk esetében.
A ktv folyamatos módosítgatása
kapcsán dr. Mészáros Miklós leszögezte: „végre nemcsak belepancsolni kellene a köztisztviselõi törvénybe, hanem
hosszú távon garantálni a köztisztviselõi stabilitást“.

KÉTHARMADOS

KONSZENZUS

KELLENE
Azzal kapcsolatban, hogy a próbaidõ
elõírása alól felmentést kapjanak a
jegyzõk, elegendõ lenne a feles többséget igénylõ köztisztviselõi törvényt
módosítani. Igaz, ez egy olyan lavinát
indíthatna el, amelyben az államtitkároktól, minisztériumi fõosztályvezetõktõl kezdve a közigazgatási hivatalok, a
munkaügyi központok vezetõin keresztül az összes dekoncentrált szervezet embereiig mindenki igyekezne érveket felsorakoztatni amellett, hogy rá
se vonatkozzon a próbaidõ.
Ahhoz azonban, hogy a polgármesterek – s fõleg, hogy a közigazgatási hivatal vezetõi – is beleszólhassanak a jegyzõi kinevezésbe, a kétharmados önkormányzati törvényt is módosítani kellene. Ugyanakkor Erdõsné dr.
Balogh Zsuzsanna azt is megfontolásra javasolja: nem ellenkezne az önkormányzati törvénnyel, ha a ktv-be belekerülne, hogy a jegyzõ személyérõl „a
polgármester elõterjesztésére“ dönt a
képviselõ-testület. Így nem kellene az
önkormányzati törvényhez nyúlni, csak
a ktv-hez.
A fõvárosi jegyzõk egyelõre a saját
polgármestereiken keresztül igyekeznek politikai támogatást szerezni ktvmódosítási elképzeléseikhez annak érdekében, hogy a jogszabály következõ
módosítása során ezek is belekerülhessenek törvénybe.
Értesüléseink szerint mostanában
nem várható a ktv-nek a tavalyihoz hasonló átfogó módosítása, kisebb korrekcióra azonban rövidesen ismét sor
kerülhet, az elõre hozott öregségi
nyugdíjazás kapcsán.
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
2008 február
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A kormányzat jegyzõkkel kapcsolatos tervei
Elmúlt számunkban ismertettük az önkormányzati rendszer
továbbfejlesztésének kormány
által tervezett lépéseit, amelyet a Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ Fórum decemberi ülésére vitt be a szaktárca.
A 24 pontból kettõ kimondottan a jegyzõk jogállásával, feladat- és hatáskörével foglalkozik. Mindkét lépés átfogóan,
strukturálisan érinti az önkormányzati rendszert, az elsõhöz
minõsített parlamenti többség
szükséges, a másodikat azonban minõsített többség nélkül
is végre lehet hajtani. Az alábbiakban e két kormányzati intézkedési tervet ismertetjük.
A jegyzõvel, illetve az általa ellátott államigazgatási feladatokkal kapcsolatban a kormányzat jogosítványainak erõsítése.
Közigazgatási rendszerünk sajátossága, hogy települési szinten az önkormányzat szervezetébe tartozó jegyzõ
egyaránt címzettje önkormányzati és államizgatási hatósági hatásköröknek. A
megoldás elõnye, hogy a lakosok egy
helyen intézhetik ügyeiket, azonban a
jegyzõ státusza problémákat is felvet. A
jegyzõ felett minden munkáltatói jogot
a képviselõ-testület, illetve a polgármester gyakorol, az államnak nincs ráhatási
jogköre a jegyzõre. A jegyzõi feladat- és
hatáskörök felülvizsgálata, különösen a
kistérségi székhelytelepülés jegyzõjére
történõ hatáskör-koncentráció indokolttá teszi, hogy a kiemelt kistérségi államigazgatási feladatokat ellátó jegyzõk
irányában erõsödjön az állami szervek
felelõssége és hatásköre.
A kormányzati jogosítványok megteremtésére több alternatíva kínálkozik.
A javaslat két szélsõ értékként jelöli
meg, hogy A) a közigazgatási hivatal
vezetõjének egyetértését kell kérni a
jegyzõ felmentéséhez, minõsítéséhez,
véleményét kell kérni a jegyzõ kinevezéséhez, vagy B) véleményét kell kérni a
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jegyzõ felett gyakorolt minden munkáltatói jognál.
A jegyzõi államigazgatási feladatés hatáskörök differenciált átalakítása,
egyes feladat- és hatáskörök kistérségi
központba telepítése.
Az ágazati jogszabályok jelenleg
kb. 1800 államigazgatási feladat- és hatáskört telepítenek a jegyzõkhöz. Szakszerûségi szempontból a kisebb településeken a technikai feltételek, illetve az
alacsony ügyszámból fakadó gyakorlat
hiánya miatt nem minden tekintetben
kielégítõ az államigazgatási hatósági
munkavégzés színvonala. A jegyzõhöz
telepített államigazgatási feladat- és hatáskörök átfogó felülvizsgálata megtörtént, amelynek eredménye alapján indokolt jelentõs részük (nagyjából hatvan százalékuk) ellátásának kistérségi
szintû koncentrálása. Az államigazgatási ügyek egy része olyan speciális szakértelmet vagy magasabb szakmai felkészültséget igényel, amely megalapozza
a szükséges feltételeket biztosító koncentrált feladatellátást. Az ügyek másik
csoportjában az alacsony ügyszám indokolja a változtatást, míg a települési
jegyzõ hatáskörében indokolt tartani az
egyszerû megítélésû és gyakori ügyeket,
a gyors döntéshozatalt, illetve a helyismeretet és ügyfélközelséget igénylõ
ügycsoportokat.
A változásokhoz igazodva a finanszírozási rendszerben indokolt a kistérségi igazgatási normatíva bevezetése.
A jegyzõi hatáskörök kistérségi
székhelytelepülés jegyzõjéhez történõ
telepítésénél figyelemmel annak az állami költségvetést érintõ költségvonzatára, illetõleg a hatáskörök negyvenöt
százalékát érintõ törvénymódosítási
szükségletre – megfontolandó a fokozatosság elvének következetes alkalmazása.

Az elsõ lépésben azokat az államigazgatási feladat- és hatásköröket célszerû kistérségi szintre telepíteni, amelyek nagy szakértelmet igényelnek, a hatáskör gyakorlása során viszonylag kevés ügy keletkezik, és a hatáskör-telepítés nem igényel törvénymódosítást.
(Ezek különösen a jegyzõ egészségügyi
ellátással, földügyi igazgatással, növényvédelemmel, veszélyes állat tartásával, állatpanzió, állatmenhely, állatkert
és állatotthon létesítésével és fenntartásával, környezet- és természetvédelemmel, közlekedési és vízügyi, vámigazgatással és jövedéki eljárással kapcsolatos
hatáskörei lehetnek, mellyel 300 jegyzõi
hatáskör telepíthetõ kistérségi szintre.)
A további ütemben – folyamatosan
– megtörténhet a törvénymódosítást
igénylõ jegyzõi hatáskörök ellátásának
átalakítása.
Az építéshatósági hatáskörök rendezésére idõben legelõbb, pilotprojektként kerülhet sor.
A kistérségi államigazgatási feladatellátásra való fokozatos átállás mellett ugyanakkor rögzíteni kell, hogy új
jegyzõi államigazgatási feladat- és hatáskört – amennyiben a közvetlen ügyfélközelség igényébõl más nem következik – csak a kistérség székhelytelepülése jegyzõjére telepítsen a jogszabály.
Ellenkezõ esetben a jegyzõi feladat- és
hatáskörök ismételt szétaprózódásával
számolhatunk.
Eldöntendõ kérdés, hogy a kistérségi székhelytelepülés mellett – meghatározott szakmai feltételek alapján –
más kistérségi városok jegyzõi is elláthassanak-e kiemelt jegyzõi államigazgatási hatáskört.
Az ügyfélközpontú közigazgatási
szolgáltatás megteremtése érdekében a
kistérségi közigazgatási szolgáltató központok létrehozásának felgyorsítása
szükséges.
Munkatársunktól
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Hogyan írjunk jó beszédet?
Nem mindegy, hogy mennyire meggyõzõen mondjuk el azt, amit akarunk

A jó beszéd csodákra képes –
de legalábbis meggyõzheti
vitapartnerünket, és valódi
cselekvésre buzdíthatja azokat, akiknek a támogatására
számítunk. Az önkormányzatokhoz intézett körkérdésünkbõl az derült ki, hogy
nagyon sok helyütt maguk a
polgármesterek írják beszédeiket, amivel – tisztelet a kivételnek – nagy kockázatot
vállalnak, hiszen közülük kevesen lehetnek tisztában a
retorika és a stilisztika speciális fortélyaival. Mert bizony
a beszédírás is szakma, ami
tanulható.

„Egy átlagpolgár számára a szónoklás
mûvészete kívül esik azokon a dolgokon,
melyekrõl úgy véljük, feltétlenül szükségesek. Pedig az életünk színterei kivétel
nélkül emberi kapcsolatok sokaságából
állnak össze, ahol minduntalan beszédeket kell mondanunk, és bizony aki jobban mondja, gyorsabban, és könnyebben jut elõre“ – írja egy helyütt Marcus
Tullius Cicero, akit joggal tartanak a szónoklás egyik legnagyobb mesterének.
Miután a gyermek elsajátítja az
anyanyelv technikai rendszerét és megtanulja kifejezni a gondolatait, folyamatosan beszél. Aztán a visszajelzések hatékonyságát elemezve ösztönösen kezdi kialakítani sajátos retorikai rendszerét, és
felismeri a paneleket, melyekkel befolyásolhatja azokat a személyeket, akikre az
érdekei miatt hatással kíván lenni.
Sajnos sokaknál életük végéig ezek a
gyermekkorban bevált panelek marad-

nak meg, és nem veszik észre, hogy már
nem mûködnek úgy, mint egykor. Miközben másoknak, akik irányítják az életünket, szemmel láthatóan hatékonyabb
a beszédtechnikájuk, amivel erõteljesebb
hatást tudnak gyakorolni ránk, sõt még a
meggyõzõdéseinktõl is képesek eltéríteni. Mert õk megtanultak valamit.
Háborúk, forradalmak lelkesítõ szónokai pusztán a szavak erejével voltak képesek tömegeket rávenni arra, hogy különbözõ ideológiák, vélt vagy valós sérelmek oltárán akár az életüket is feláldozzák.
De nem kell ilyen szélsõséges példákra gondolnunk. Bizonyára sokan
megfigyelték, hogy a sikeres vezetõk
vagy eleve jól kommunikálnak, vagy
olyan csapat áll mögöttük, amely tervszerûen és tudatosan felkészíti õket a

nyilvános szereplésekre. Az önkormányzati testületi ülések heves vitáiban szintén az kerekedik felül a leggyakrabban,
annak az álláspontját fogadják el, aki
jobban érvel, hatásosabban fogalmaz,
jobban megragadja a hallgatóság érzelmeit.
Magyar Író Akadémia
A Magyar Író Akadémia olyan államilag elismert felnõttképzést indít, amely célul
tûzte ki, hogy hallgatóit professzionális
beszédírókká képezi. Az itt végzett szakemberek elsajátítják azokat a szakmai eszközöket, melyekkel megbízóik számára
hatásos beszédeket képesek írni.
A közéleti beszédíró mesterkurzus elõadói:
Aczél Petra, Balázs Géza, Bencze Lóránt,
Bozóki András, Daróczi Dávid, Gyurkovics

Sajnos még kevesen vannak tudatában annak, hogy egy professzionálisan megszerkesztett beszéd – célozzon
egyéni érdekérvényesítést vagy munkahelyi csapatépítést, esetleg városi
összefogást valamilyen beruházás érdekében – nagyon sokat tud segíteni a
helyzeten, miközben az amatõr megközelítés komolyan ronthatja az esélyeket, rosszabb esetben rombolja a vezetõ tekintélyét, és hitelvesztést is okozhat. A közéleti beszéd írása ma már
szakmává vált, bár szervezett keretek
közt csak ritkán tanítják a mesterfogásokat olyan szakemberek, akik tudományos ismeretekkel is fel vannak vértezve, de gyakorlati tapasztalatokkal is
rendelkeznek.
Lapunk körkérdésébõl az derült ki,
hogy sok helyütt maguk a polgármesterek írják beszédeiket, amivel – tisztelet a kivételnek – bizony nagy kockázatot vállalnak, hiszen közülük kevesen
lehetnek tisztában a retorika és a stilisztika speciális fortélyaival, ezért pusztán
érzéseikre, ösztöneikre hallgatva szerkesztik meg beszédeiket, így a kívánt
hatást is a szerencsére bízzák.
Jó esetben mûködik még az önkontroll és érzékelik, hogy beszédük
tényleg hatásos volt-e, avagy csak a kötelezõ udvariasság okán gratuláltak néhányan a szereplés végén. Mindenkinek magának kell hát eldöntenie, hogy
szüksége van-e szakértõi támogatásra,
áldoz-e pénzt arra, hogy a sajtósait,
kommunikációval foglalkozó kollégáit,
helyi tanárokat, vagy az önkormányzati
lap szerkesztõjét beiskolázza.

Tamás, Molnár-B
Bánffy Kata, Novák Tamás,
Síklaki István, Szentpály-JJuhász Miklós

Jelentkezés: Karsai Edit képzésszervezõ
Magyar Író Akadémia
Budapest, 1065, Bajcsy-Zsilinszky út. 5.
1/2 emelet
Mobil: 06-20-338-03-52
Tel.: 06-1-266-76-01
Fax.:06-1-266-7603
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Biogáz – környezetvédelem és energiatermelés
A támogatás elérheti a negyven-ötven százalékot

A zöldenergiák közül a biogáz
az egyik legsokoldalúbban felhasználható energiahordozó,
és azért is van perspektíva
benne, mert a hulladékhasznosítás révén kétszeresen is
környezetvédõ termék. Alapanyag bõven van, s ha azt
megfelelõen választják meg,
gazdaságosan és egyéb ágazatok érdekét nem sértve állítható elõ. Talán éppen emiatt van
a leginkább sikerre ítélve…
Az energiafelhasználás zöld alapokra
helyezése nem csupán józan belátás,
nevelés, netán kényszerítõ jogszabályok kérdése. Ezekre természetesen
szükség van, de sok más, a világot
globálisan érintõ kérdéshez hasonlóan
akkor várható nagyobb léptékû változás, ha annak elõfeltételei megteremtõdnek és a motiváció folyamatosan
fennmarad. Magyarán az érdekek arra
„tolják“ a felhasználókat (és a termelõket), hogy a fosszilis energiahordozók mellett, helyett például biogázt
használjanak. Mi kell ehhez? Mindenekelõtt olyan alapanyag, amely olcsón rendelkezésre áll, aztán olyan
gazdasági környezet, amely segít a
termelés és felhasználás rentábilissá tételében,
és az sem
árt,
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ment (EP) mezõgazdasági bizottsága
ha a termék nem támaszt olyan méreTabajdi Csabának, az MSZP EP-delegátû versenyt, hogy eleve lehetetlenné
ciója vezetõjének saját kezdeményezétegye a konkurensei a piacra kerülését.
sû jelentését január véAz ugyanis egyelõre
gén egyhangúan elfovágyálom, hogy akár
gadta, ezzel is kifejezve:
csak középtávon is kia biogázban valóban
zárólag megújuló eneróriási potenciál rejlik.
giahordozókból nyerEzt leginkább az adjük a civilizációnk fennja, hogy sokféle mezõt a r t á s á h o z szükségazdasági
mellékterges energiát, t e h á t
mékre, hulladékra épüljobb, ha a lehetõhet: szennyvíziszapra,
ségekhez ké- p e s t
állati trágyára, kommub é k é b e n megfér
nális hulladékra, állati és
egymás mel- lett a
növényi mellékterméhagyomá- n y o s
kekre,
energianövéenergetikai ipar (és
Tabajdi Csaba
nyekre. Az anyag felhívja
a mögötte álló haa figyelmet, hogy a biogáz-felhasznátalmas tõke, politikai erõ, és a töblás semmilyen formában nem veszébi), valamint a zöldenergia (amely
lyeztetheti az élelmiszertermelést és
mögött azért már egyre erõsebb az
-ellátást, de az állati trágya és egyéb
üzleti szféra is, nem csak a lelkes
hulladékanyagok, melléktermékek felzöldek).
használására épülõ biogáztermelés
A bio- gáz szerencsésen henem jelent
konkurenciát a
lyet találhat magának ebben a kényes rend- szerben. Erre utal az,
hogy az Eu- r ó p a i
Parla-

K ö r n y e z e t v é d e l e m

haszonnövények számára, azoktól
nem von el földterületeket. A biogáz
sokoldalúan felhasználható: áramtermelésre, fûtésre, hûtésre, gépjármûvek
meghajtására, megfelelõ technikai feltételek megléte esetén a földgázhálózatba is betáplálható.
Ma a biogáztermelés kizárólag piaci alapon nem rentábilis, ezért legalábbis a kezdeti periódusban uniós és
állami támogatásra van szükség. A
technikai fejlõdéssel ugyanakkor hoszszú távon van esély arra, hogy a
biogáztermelés önmagában is kifizetõdõ lesz, ezért külön hangsúlyt kell fektetni a kutatás-fejlesztés erõsítésére.
A jelenlegi európai szabályozás túl
szigorú és merev, nem ösztönzi kellõképpen a biogáztermelés és biogázfelhasználás fejlesztését. A jelentéstevõ
felkérte az Európai Bizottságot, hogy
dolgozzon ki egy integrált megközelítésû biogáz-irányelvet, amely elõsegítené a biogáz elterjedését Európában.
Végig kell gondolni a zöldadó rendszerét is, és elsõsorban nem az energiatermékekhez, hanem az energiahordozókhoz kellene azt kötni. A gazdákat
ösztönözni kell, hogy fogjanak össze,
és közösen alakítsák ki a biogáz-kapacitásokat, hiszen a környe- zetvédelmi elõírások úgyis rákény- s z e r í t i k
õket a szerves trágya, illet- ve a mezõgazdasági melléktermé- kek átalakítására.

A

BIOGÁZ

ELÕÁLLÍTÁSA
A biogáz szerves anyagok levegõtõl elzárt (anaerob) elbomlása során keletkezõ gázelegy, amely mintegy ötvenhetvenszázalékban metánt
tartalmaz. További összetevõi:
harminc-negyven
százalék
széndioxid és (kis mennyiségben) kénhidrogén, nitrogén,
szén-

monoxid, víz. A biogázüzemben a
szerves anyagok lebontási aránya
negyven-hatvan százalék körüli. Ennek
fõ oka az, hogy vannak nehezen lebomló anyagok (elsõsorban a cellulóz,
a lignin), melyeknek lebomlása a fermentorban olyan hosszú idõt igényelne, aminek kivárása már nem gazdaságos.
Biogáz minden, a baktériumok által könnyen bontható szerves anyagból képzõdhet. A mezõgazdasági biogázüzemekben többnyire a hígtrágyát
és almos trágyát használják mint alapanyagot. A megtisztított, kéntelenített
biogáz a földgázhoz hasonlóan többféle módon hasznosítható. Egy köbméter biogáz (kb. hatvan százalék metántartalom) energiatartalma 0,6 liter
fûtõolajéval vagy 0,6 köbméter földgázéval egyenlõ.
Az alapanyagok származhatnak a
mezõgazdaságból, az élelmiszeriparból, vagy egyéb i p a r á g a k b ó l .
Fontos, hogy a b a k t é r i u m o k
könnyen le tudják bontani azokat.
A mezõgazdasági tevékenységhez
k a p c s o l ó d ó biogázüzemekben a hígtrágya vagy a szerves
almos trágya képezi a fõ alapanyagot. A hígtrágya biz- tosítja a stabil
ü z e m m e - netet, a
fermentorokban
k ö - zel
azonos
pH-t tud
fenntartani,
k i egyenlíti az
egyéb

szerves anyagok összetételének változásait. A (híg)trágya mellett a következõ szerves anyagok dolgozhatók fel jó
eredménnyel a biogázüzemekben:
• élelmiszeripari, gyümölcs- és zöldségfeldolgozási hulladékok,
• szeszipari hulladékanyagok,
• bioetanol- és biodízeltermelés melléktermékei (szeszmoslék, kierjedt
cefre, repcepogácsa, stb.),
• vágóhídi és húsfeldolgozási hulladékok (pl. bendõtartalom, gyomortartalom, béltartalom, nyesedék, lejárt
szavatossági idejû hústermékek,
stb.),
• konyhai és éttermi szerves hulladékok (pl. használt étolaj és zsír, leválasztott zsiradék, ételmaradékok, lejárt felhasználási idejû termékek
stb.),
• nagybani piacok zöldséghulladéka,
• növénytermesztés hulladékai (pl. répalevél, kukoricaszár, hullott gyümölcs),
• levágott fû, pázsit, széna,
• kommunális szerves hulladék,
• szennyvíziszap,
• erre a célra termesztett energianövények (pl. silókukorica, cukorcirok,
energiafû, répafélék, csicsóka stb.).
Ebbõl a felsorolásból kitûnik,
hogy a biogáz-alapanyagaként felhasznált hulladékokkal mindenképpen lenne valami teendõ, magyarán
úgyis el kellene õket tüntetni. Biogáz
formájában azonban remekül felhasználhatók.

A

BIOGÁZ HASZNOSÍTÁSA

MAGYARORSZÁGON
A megújuló energia használata elõtérbe került az utóbbi idõben, ám
még a tárcák között sincs egységes
álláspont arról, mit hogyan
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Az államtitkár kívákellene csinálni – ismernatosnak tartaná, ha
te el Dióssy László, a
2013-ig legalább 200
Környezetvédelmi
és
megawatt összteljesítVízügyi Minisztérium
ménnyel száz olyan
környezetgazdasági
biogázüzem létesülne,
szakállamtitkára a III.
amelyek alapvetõen az
Magyar Biogáz-konfeállattenyésztõ telepek
rencián 2007 decembekörnyezetbarát
trárében. Márpedig döntegyaelhelyezési gondjait
ni kell, hiszen az EU naoldanák meg, ezenkívül
gyon ambiciózus célomás mellékterméket is
kat tûzött ki maga elé,
feldolgoznának. Fontos
például hogy területén
Dióssy László
követelmény az is, hogy
2020-ig a megújuló
ne csak az elektromos áramot, hanem
energiahordozók aránya elérje a húsz
a hõt is hasznosítsák. De vannak olyan
százalékot.
pályázók is, akik a biogázüzem mellé
Ehhez képest Dióssy szerint lehanmásodik lépcsõben, a biogázüzem hõgoló a megújuló energiák magyarorszátermelésének
hasznosításával
gi helyzete, hiszen tavaly az energiateretanolüzemet létesítenek. Gõgös szemelés mindössze 4,7 százalékát tették
rint az üzemek terjedésének határt
ki. Hogy ezen az arányon javítani tudjaszab a nagy- és középfeszültségû hálónak, a KEOP-on belül hatvannyolcmillizat szûkössége, az új áramtermelõk
árd forintot fordítottak a megújuló
ugyanis csak körülményesen tudnak az
energiák támogatására, ebbõl a jövõ év
országos hálózathoz csatlakozni.
végéig mintegy tizenhárommilliárd forint pályázható meg. A tenderezés során a nyertesek tíz-ötvenszázalékos táBIOGÁZÜZEMEK:
mogatásban reménykedhetnek. (2015JELEN ÉS JÖVÕ
ig több mint százmilliárd forint fordítható a megújuló energiaforrások haszA Kecskemét melletti Talfáján mûködõ,
nálatára, az energiatakarékosságot
laskagomba termesztésére szakososzolgáló programokra.)
dott Pilze-Nagy Kft. évente 7500–8000
Mivel az ország adottságai megtonna termesztési táptalajt készít, a
vannak hozzá, ezért a biogáz kiemelt
cégnek évente 3200 tonna letermett,
szerepet kaphat. A biogázzal eddig is
vagyis elhasznált táptalaj elhelyezését
foglalkozott a Földmûvelésügyi és Vikell megoldania. A termesztés végén
dékfejlesztési Minisztérium, amit bizovisszamaradó táptalaj kezelésére jelennyít az is, hogy ilyen célra az Új Magyarleg évente hat-hétmillió forintot fordít
ország Vidékfejlesztési Programban is
a társaság. A laskagomba-termesztés
lehetett pályázni – közölte Gõgös Zolegy másik problémája a nagy energiatán, a szakminisztérium szakállamtitkászükséglet, ennek éves költsége jóval
ra. Elmondása szerint a beérkezett tenmeghaladja a harmincmillió forintot.
derek közül mintegy ötven foglalkozott
Ez is szerepet játszott abban, hogy véa biogázzal, ebbõl huszonnyolc projekt
gül a biogáz mellett döntöttek. A 340
felelt meg minden tekintetben a feltétemillió forintos beruházás – amelyhez
leknek, így ezek meg is valósulhatnak.
110 millió forintos támogatást kaptak
Gõgös Zoltán elis– elsõ szakaszának, az
merte, hogy vannak fééves szinten 2,6 millió
lelmek a biogáztól, ám
kilowattórát elõállító
véleménye szerint sok a
berendezésnek a próbafélreértés. Így nem igaz,
üzeme már le is zárult.
hogy a biomasszák
Az áramot egye-lõre a
miatt kevesebb lesz a
Dél-magyarországi
takarmány, és megÁramszolgáltató Zrt.emelkednek az élelminek adják el. A fejlesztés
szerárak, hiszen állítása
második szakaszában
szerint összességében
harminc-negy-venmillió
az Egyesült Államokban
forintos beruházással a
is csökkent a takarmány
közeli gombatermesztõ
ára a biogazdálkodás
telepre vezetik a hõGõgös Zoltán
elterjedése után.
energiát,
amelybõl
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évente 2,7 kilowattórányit tudnak
hasznosítani. A beruházás tizenegy év
alatt térül meg.
A Dunaújváros részének számító
Pálhalmán a 2,5 milliárd forintból megvalóst, december óta mûködõ biogázüzem évente százezer tonna biomasszát
dolgoz fel. Ennek hatvan százaléka a
Pálhalmai Agrospeciál Kft. saját állattartó
telepeirõl származik, a többi mezõgazdasági és élelmiszer-alapú hulladék. A
pálhalmai üzem felépítéséhez egymilliárd forint vissza nem térítendõ uniós támogatást kaptak. A biogázüzemhez kötõdõ bevételek hetven százalékát az értékesített áram adja. Ezenkívül a létesítmény megújuló energiaforrás jellege is
pénzt jelent, hiszen a megtakarított
szén-dioxid-kibocsátást eladták Ausztriának. Az errõl szóló szerzõdés eddig az
egyetlen olyan emissziókereskedelmi
megállapodás, amelyet mezõgazdasági
vállalat kötött egy állammal. A befektetés a tervek szerint tíz év alatt térül meg.
Európában egyedülálló biogáztermelõ üzem kezdte meg mûködését a
Magyar Cukor Zrt. kaposvári cukorgyárában 2007 novemberében. A cukorgyártás során melléktermékként keletkezõ –
eddig állati takarmányozásra használt –
cukorrépaszeletet és -törmeléket hasznosítják, és a feldolgozási idõszakban a
gyár energiaszükségletének negyvenötötven százalékát állítják elõ környezetbarát módon. A biogázüzem teljes energiatermelõ kapacitása napi 2,3 MegaJoule –
egy közepes magyar város energiaigénye
A 93 tagot számláló Magyar Biogáz
Egyesület szakértõi szerint adottságaihoz
képest Magyarország sereghajtó az országokat biogáztermelési rangsorba állító listán. A biogáz hûtõgépek vagy
üzemanyagcellák üzemeltetésére is alkalmas. A feljavított és sûrített biogáz
bioüzemanyagként országúti jármûvek
meghajtására is használható. Az egy
hektáron termesztett biomasszából elõállított biogáz kétszer olyan hatékony,
mint a biodízel. Ma mintegy 4242 gazdasághoz kapcsolódó, és 26 központosított biogázüzem mûködik az EU-ban, de
ezek megoszlása tagállamonként nagyon eltérõ. A biogáztermelés Németországban, Belgiumban, Ausztriában és
Dániában a legelterjedtebb. A legtöbb
országban az üzemek döntõ többsége
egy gazdasághoz kapcsolódik, míg Dániában a legtöbb biogázt központi létesítményekben állítják elõ. Áttörést hozhatna, ha a jövedékiadó-mentességet a biometánra is bevezetnék.

E n e r g i a

Áramliberalizáció: nõ vagy csökken az ár?
Félõ, hogy nálunk ezúttal sem mûködnek a gazdasági törvényszerûségek

A kormány tavaly alkotta meg
a villamosenergia-törvényt,
amely értelmében 2008. január 1-jével megvalósul a villamosenergia-piac teljes liberalizációja
Magyarországon.
Egyesek szerint ennek következtében az áram drágulása
várható; a lakosság öt-tíz, az
ipari fogyasztók negyven, a
közintézményeket fenntartó
önkormányzatok pedig – egy
külön tarifasáv szerint –
húszszázalékos emeléssel számolhatnak. Ezzel szemben a
volt gazdasági miniszter,
Kóka János úgy véli, a liberalizációnak törvényszerûen árcsökkenéshez kell vezetnie.
A piac részleges megnyitásával megszûnt az a kettõs modell, amely 2003
eleje óta mûködött. A liberalizációval
Magyarország eleget tett európai uniós
kötelezettségeinek. A hivatalos álláspont
szerint ez segíti Magyarország integrációját a régió egyesülõ energiapiacán, és
hatékonyabbá teszi e piac mûködését.
A kormány arra számít, hogy a kiteljesedõ versenyben az áramár csökken,
mert az értéklánc minden pontján – a
termelésben, az importban, a kereskedelemben – a verseny árcsökkenést eredményez. Kóka János európai uniós példákat hozott a verseny eredményezte árcsökkenésre. Itthon a szabadpiaci fogyasztás aránya tavaly elérte a
harmincöt-negyven százalékot, és az
ezen a piacon vásárlásra feljogosított fogyasztók a szakértõk számításai szerint
öt-tizenöt százalékos árelõnyt értek el,
ami éves szinten tizenöt-negyvenötmilliárd forint energiaköltség megtakarítást
jelentett összesen.

E L L E N V É L E M É N Y:
M A G YA R PA R A D O X O N
Egy konzervatív osztrák napilap „Drágulhat az áram“ – címmel ismerteti a régóta
megszokottnak számító magyar parado-

xont, amely szerint az állami árszabályozás megszüntetése nálunk rendre áremelkedést jelent.
Noha az újesztendõben a magyar
magánfogyasztók elméletben megválaszthatják áramszolgáltatójukat, a fogyasztók csak 2009-ben érzékelhetik a
váltást, mert addig automatikusan az addigi szolgáltatójuktól kapják az áramot –
írja a lap. A szolgáltatók ugyan továbbra
is kötelesek lesznek kiszolgálni minden fizetõképes kuncsaftjukat, az árak megállapításánál viszont többé-kevésbé szabad kezet kaphatnak. Az áramárat ugyanis meghatározzák az erõmûvekkel
1995-ben megkötött hosszú távú szerzõdések, melyek biztos profitot garantáltak az áramtermelõknek. E szerzõdések
futamideje 2010 és 2024 között jár le.
Amennyiben fennmaradnak ezek a szerzõdések – a felszámolásukat többek között az Európai Unió is követeli –, a szakértõk nagy része szerint a magyar árampiacon többé-kevésbé minden marad a
régiben. A liberalizáció ellenére a magyar
árampiacon paradox helyzet keletkezik: a
verseny nem alacsonyabb, hanem magasabb árakhoz vezethet – állapítják meg a
külföldi elemzõk. A küszöbönálló költségnövekedés másik oka pedig az, hogy
Magyarországon csökkent az áramtermelés, és ez az importáram megdrágulásához vezetett. Egyébként a magyar igények teljesítése tizenöt százalékban külföldrõl érkezik.

A

LIBERALIZÁCIÓ

M A G YA R M Ó D J A
A liberális, vagyis a szabadon választható
konstrukció csak papíron létezik. A valóságban errõl szó nincs, a választás lehetõsége inkább csak elvi, ha a lakosságról
beszélünk. Az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. – mint honlapján olvasható – csak a
saját elosztói területére kérte meg az
egyetemes szolgáltatói engedélyt (nem

országos lefedettségre), így csak az E.ON
elosztói területén lévõ ügyfélnek nyújt
egyetemes szolgáltatást. Az Émász és az
Elmû ugyanezt tette. Persze nem is lenne
sok értelme váltani, hiszen az ár egyforma: a hatóságilag megengedett maximum.
Tehát, elvileg bárki választhat „versenykereskedõt“, ami viszont – furcsa
módon – drágulást jelent az egyetemes
szolgáltatásnál. Az állam ugyanis éppen
az egyetemes szolgáltatás ideiglenes bevezetésével próbálta megóvni attól az ársokktól a lakosságot, amit az adott körülmények között a liberalizáció jelenthet.
Ezt jól demonstrálja az Émász áramdíjkalkulátora, amely rendesen jóval nagyobb árajánlatokat ad ki a nem egyetemes szolgáltatásra, mint az egyetemesre.

A

KISTELEPÜLÉSEK MEGINT
ROSSZUL JÁRNAK

Végül a szabadpiac egyelõre csak elméleti lehetõség, mert az új villamosenergia-törvényhez kapcsolódó több mint tíz
végrehajtási rendelet nagy része még
nem jelent meg. Így nem szabályozott
például az áramvásárlásra kiírandó közbeszerzési eljárások rendszere, és az sem,
hogy ki kell-e írni ilyet minden esetben.
Amennyiben igen, az elsõsorban a kistelepüléseket érintheti hátrányosan, amit
ugyanis nyerhetnek az egésszel – azaz az
alacsonyabb megajánlott áramáron –,
azt elveszíthetik a közbeszerzési eljárás
magas költségén.
A minden évben kötelezõen kiírandó tender akár több százezer forintjába
is kerülhet az önkormányzatoknak. Úgy
tûnik, hogy a falvak esetében az összefogás lehet az egyedüli megoldás: például
a mosonmagyaróvári és a soproni kistérség falvai szinte bizonyosan együtt pályáznak majd.
Hajós Dániel
dhajos@freemail.hu
Önkormányzati havilap
2008 február
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Az ajánlattevõ, aki elfelejtett ajánlatot tenni

Az egyes ajánlatok hiányosságainak megállapítása alapos
munkát igényel, mint ahogyan
annak megállapítása is, hogy
mely hiányosságok pótlása
megengedhetõ a közbeszerzési eljárásban.
Láttunk olyan esetet, amikor a támogató hatóság azért vont vissza támogatást,
mert a nyertes ajánlattevõ által benyújtott banki igazolásból hiányzott, mióta
vezeti a bank az illetõ bankszámlát. A
Közbeszerzési Döntõbizottság ez esetben megállapította a jogsértést, hiszen
az ajánlati felhívás követelményként tartalmazta, hogy a banki igazolásban szerepeljen a bankszámlavezetés kezdõ
idõpontja, és megállapította, hogy az
ajánlatkérõnek e hiány pótlására fel kellett volna szólítania az ajánlattevõt. Igaz
ugyan, hogy bírság kiszabására a jogsértés csekély súlya miatt nem került sor, de
a jogsértés megállapítása elegendõ volt
a támogató hatóságnak ahhoz, hogy a
támogatást visszavonja.
Az e cikkünkben vizsgált esetben az
ajánlatkérõ elõírta a Kbt. 70.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozat kötelezõ csatolását, és a dokumentációban iratmintát
bocsátott az ajánlattevõk rendelkezésére. Az ajánlati felhívás egyértelmûen elõírja, hogy a nyilatkozatot a 70.§ (1) bekezdése szerinti tartalommal kell benyújtani. További rendelkezés szerint „ezen
nyilatkozat az ajánlat tartalmi része, így
hiánypótlás keretében nem pótolható,
amennyiben az ajánlattevõ nem csatolja
az ajánlatához, úgy az ajánlatot az ajánlatkérõ a Kbt. 88.§ (1) bekezdése f)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja“. Az ajánlattevõ becsatolta a Kbt.
70.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, de hiányos tartalommal. A nyilatkozat nem tartalmazta az ajánlati árat. A
dokumentációban megadott iratminta
szerint a nyilatkozatban szerepel az,
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hogy „vállaljuk a tárgybani kivitelezést
az alábbi egyösszegû fix prognosztizált
átalányáron az ajánlatunkban csatolt fizetési ütemezésben“, de ez után nem
szerepel maga az ár. Az ajánlatban más
helyütt, a felolvasólapon, a költségvetési
fõösszesítõben található ármegjelölés.
Elrendelhet-e a hiánypótlást az
ajánlatkérõ arra vonatkozóan, hogy az
ajánlattevõ orvosolja ajánlattételi nyilatkozatának ezen hiányosságát, azaz tegyen árra vonatkozó nyilatkozatot, árajánlatot?
A Kbt. 70.§ (1) bekezdése szerint az
ajánlatnak kell tartalmazni – többek között – az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát a kért ellenszolgáltatásra. A közbeszerzési törvény 70.–72.§-hoz fûzött indokolás szerint ennek hiányában a szerzõdés nem jöhet létre.
Ebbõl következõen az árra vonatkozóan tett nyilatkozat maga a közbeszerzési eljárásban tett ajánlat. Ezen nyilatkozatot nem pótolja a felolvasólapon
közölt ár (hiszen itt nem nyilatkozik az
ajánlattevõ arról, hogy ezen az áron,
mint fix egyösszegû prognosztizált átalányáron végzi el a munkát) és a költségvetésben közölt ár sem (hiszen ez sem
tartalmazza a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot, és a cégszerû aláSDR 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

írást sem). Tehát esetünkben az ajánlattevõ tulajdonképpen nem tett ajánlatot,
annak ellenére sem, hogy egyéb kizáró
okokat és alkalmasságot igazoló okiratokat, valamint szakmai ajánlatát (költségvetés formájában) becsatolta.
A Kbt.70.§ (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat fogyatékossága hiánypótlás
keretében nem orvosolható, hiszen a
Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint a hiánypótlás „a benyújtásra elõírt iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására“
vonatkozhat. A 83.§ (7) bekezdése szerint a hiánypótlás „nem eredményezheti az ajánlat 81.§ (4) bekezdése szerinti
értékelésre kerülõ tartalmi elemek módosítását“. Mindezekbõl következik,
hogy esetünkben a hiánypótlás megengedése egy olyan ajánlati elem pótlását
jelentené, amely maga az ajánlat, és
egyben a bírálati szempont szerinti tartalmi rész. A hiánypótlás nem vonatkozhat arra, hogy az ajánlattevõ – a
többi ajánlat ismeretében – tegyen
ajánlatot.
Az ajánlattételi felhívás arról rendelkezik, hogy amennyiben a nyilatkozatot nem csatolta az ajánlattevõ, akkor
minõsül érvénytelennek az ajánlat. A
fenti okfejtés alapján azonban egyértelmû, hogy ezen nyilatkozat árajánlatra
vonatkozó fogyatékossága sem orvosolható, tehát az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdése f) pontja alapján érvénytelen.
Az eset tanulsága az, hogy nemcsak az ajánlatkérõnek kell megfelelõ
gondossággal eljárni az ajánlati felhívás
és dokumentáció elkészítésénél, de az
ajánlattevõ is megfelelõ gondosságot
kell hogy tanúsítson az ajánlat elkészítésénél. Ezzel összefüggõ alapvetõ elvárás
az, hogy ne felejtsen el ajánlatot tenni.
Dr. Littmann Éva
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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2008 – Az e-Befogadás éve az Unióban

Január 23-i ülésén a Magyar
Országgyûlés informatikai albizottsága megalakította az
e-Befogadás és Információs
Társadalmi Fórumot. Az Európai Unió által útjára indított kezdeményezés célja:
széles körû civil és kormányzati összefogás keretében
elõsegíteni a hátrányos helyzetûek, idõsek és vidéken
élõk internethez jutását, képzését, valamint a következõ
két évben egymillió fõvel
csökkenteni azok számát,
akik nem rendelkeznek a
világháló
használatához
szükséges tudással.
A tavaly év végén Lisszabonban megrendezett európai miniszterek találkozóján jelentették be, hogy 2008-ban
indul az Európai Unió „e-Inclusion, be
part of it!“ (magyarul: e-Befogadás,
légy a részese!) elnevezésû kampánya. A nyilatkozat szerint arra kell
ösztönözni az egyes tagállamok kormányait és szervezeteit: végre tegyenek valamit azért, hogy a hátrányos
helyzetûek is hozzáférjenek az internet nyújtotta lehetõségekhez.
2006 óta immár három olyan hivatalos dokumentum jelent meg az
unióban, ami arra késztette a kormányokat, hogy segítsék az emberek számítógépes ismereteinek növelését, legyen elérhetõ az internet az idõsek,
betegek, fogyatékkal élõk, nõk, kismamák, kisebbségi sorban illetve vidéken
élõk számára is. Ezek az egyre markánsabb hangvételû EU-dokumentumok arra engednek következtetni,
hogy nem csak Magyarországon
akadnak problémák az „elektronikus
társadalmi befogadás“ kezelésével. Itthon a lakosság többsége semmit sem
tud arról, hogy az internet milyen
mértékben könnyítené meg életét,
vagy éppen munkáját. Ezen szeretne

változtatni az unió 2010-ig, például
felére kívánja csökkenteni a digitális
írástudatlanok számát a tagországokban. A 2006-os rigai nyilatkozatban
egyértelmûen meg is határozták az
irányszámokat az európai unió minisztereinek beleegyezésével. Az intézkedések azonban jobbára elmaradtak. A
haladás egyelõre lassú és egyenlõtlen.
A Rigában vállalt célok nagy része valószínûleg nem fog idõben teljesülni.
Magyarországon a hatvannégy év feletti korosztálynak pedig mindössze
tíz százaléka használja az internetet,
szemben a negyvenhét százalékos európai átlaggal. Ha nem lépünk, a szakadék csak 2015-re fog felére csökkenni.
A megoldást most fõként a képzésekben, az emberi tényezõbe való
beruházásban és a motiválásban látják a szakértõk. Ezért is nem a hálózatok fejlesztésére vagy a számítógépekre érdemes költeni, hanem fõként
motivációs programokra és oktatásra.
„Az emberbe kell beruháznunk, nem
csak fél év alatt elavuló technológiákba“ – olvashatjuk az unió által kiadott
dokumentumban.
Az utóbbi idõben a Magyar Szocialista Párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség is hangoztatta elkötelezettségét az elektronikus társadalmi befogadás (e-Inclusion, e-Befogadás) kérdésének napirendre vétele mellett.
Márfai Péter (MSZP), az Országgyûlés
informatikai albizottságának elnöke
levélben fordult minden parlamenti
párthoz, kezdeményezve egy olyan
ötpárti bizottság létrehozását, aminek célja az e-Befogadás elõsegítése,
a digitális szakadék csökkentése és a
digitális esélyegyenlõség megvalósulása.
Ezután a parlamenti pártok képviselõi 2008. január 8-ra hívtak össze

egy találkozót, és sikerült több pontban is megállapodásra jutniuk. Egyrészrõl abban, hogy az e-Befogadás
megvalósítása, s ennek segítségével a
társadalom életminõségének emelése
közös stratégiai feladat. A digitális
szakadék „megfelezése“ 2010-ig nem
csupán uniós vállalás, hanem hazai
célkitûzés is, hiszen Magyarországon
az uniós átlagnál nagyobb a lemaradás.
A politikai pártok lényeges szempontnak tartották a társadalmi önszervezõdések aktivizálódását és aktivizálását. Támogatják az Informatikai
Érdekegyeztetõ Fórum (Inforum) és
egyéb civil szervezetek, vállalkozások
e-befogadást célzó mozgalmát. Az
elõzményekhez kapcsolódik, hogy az
Inforum civil szervezetekkel és cégekkel karöltve még tavaly novemberben
meghirdette csatlakozását az Európai
Unió „e-Inclusion: be part of it“ kezdeményezéséhez, elindítva ezzel az
„e-Befogadás 2008, Magyarország“
mozgalmat. Az akció támogatói között találjuk a Magyar Tartalomipari
Szövetséget, az Informatikai Vállalkozások Szövetségét, az Információs
Társadalom és Trendkutató Központot, a Magyar Teleház Szövetséget, az
IT-Mentor Egyesületet és jó néhány
informatikai vállalatot is.
A pártok szükségesnek látják egy
eseti parlamenti bizottság felállítását
az e-Befogadás mozgalom és tevékenységek támogatására, ellenõrzésére, szervezésére, és a 2010-es határdátumú EU irányelvekbõl adódó feladatok koordinálására. Kezdeményezik, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan 2008 Magyarországon is legyen
az e-Befogadás éve, valamint, hogy a
fenti pontok alapján országgyûlési
határozat szülessék.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu
Önkormányzati havilap
2008 február
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Interjú Földi Lászlóval, Cegléd polgármesterével
Egy város, amely keresi a kitörési pontját

A termálfürdõ, a mellette megnyílt szálloda, valamint az erre
épülõ idegenforgalom lehet
Cegléd új kitörési pontja. A
harminchétezer lakosú Pest
megyei városnak bár kiválóak a
közlekedési adottságai, a mûködõ tõke nemigen akar ide települni. A városban számos kisés középvállalkozás mûködik,
melyek nem csak a példás adófizetési moráljukkal, hanem
ezen felül is számos adománynyal segítik Cegléd fejlõdését,
szépülését. A nagyobb projektek ugyanakkor csak európai
uniós pénzekbõl valósulhatnának meg, ám pályázaton nyerni
bajos, míg Pest megye nem válik le Budapestrõl, és nem alkot
külön régiót – véli Földi László,
Cegléd polgármestere.

Földi László

Hogyan látja a város adottságait, elõnyeit, hátrányait, és mit lehet kezdeni
ezekkel?
A város legnagyobb erõssége,
hogy olyan földrajzi fekvése van, ami
kevés magyarországi városnak adatik
meg. Gondolok Budapest közelségére,
ami hetven kilométerre van tõlünk. Ez
manapság már nem távolság. Cegléd
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fõutak keresztezõdésében is fekszik,
Nyugat-keleti irányban a 4. számú fõút a város szélén megy, Észak-déli
irányban pedig a 311-es és a 441-es
út Jászberény, Észak-Magyarország, a
Felvidék és Lengyelország irányába
visz tovább, délre pedig Nagykõrös,
Kecskemét, Szeged felé. Bár nincs autópályája a városnak, harmincöt kilométerre tõlünk húzódik az M5-ös, ami
szintén jó adottság. Aztán a vasút, a
Budapest–Cegléd–Kecskemét–Szeged,
és a Budapest–Cegléd–Szolnok–Nyíregyháza vonalak itt találkoznak, ez
megint kulcsfontosságú. Összegezve
el lehet mondani, hogy a város mind
vasúton, mind közúton jól megközelíthetõ, a Ferihegyi repülõtér pedig
ötven kilométerre van.
Szintén erõsségként tartom számon, hogy a városban korábban elindult egy komoly fejlesztés, a termálfürdõ-beruházás – ami nem csupán
lubickolásról szól, hanem összekötötték a gyógyítással, a balneológiával és
különbözõ fizioterápiás kezelésekkel,
amely szintén fejleszthetõ, sõt fejleszteni is kell, csak pillanatnyilag nincs rá
forrásunk. Ezzel együtt megépült a városban az elsõ komoly, négycsillagos
szálloda, a Hotel Aquarell, ami kétszáz
fõ elhelyezésére alkalmas. Ettõl én
gazdaságilag is sokat várok.
Jó adottsága még Ceglédnek,
hogy iskolaváros. Mûködik öt középiskola, négy általános iskola, hat óvoda.
Ezekbe az iskolákba majdnem hétezer
gyerek jár. A középiskolába sok a bejáró, hiszen az nincs minden településen, de az általános iskolákban is vannak bejáró tanulók a környezõ településekrõl. A városban tehát nagyon komoly szellemi tõke van jelen – és akkor
még nem beszéltem arról, hogy nagyon tehetséges és sikeres képzõmûvészek is élnek itt, fotográfusok, szobrászok, festõmûvészek.

Milyen irányban folynak a város
fejlesztései?
Elõbb pár mondatot hadd szóljak
a város gyengeségeirõl is, mert ennek
tükrében jobban látható, merre lehet
mozdulni. Egyrészt nem tudjuk a
munkaerõt – különösképp a kvalifikált,
fõiskolát, egyetemet végzett munkaerõt – megtartani.

Gondoltak már rá, hogy a felsõoktatás fele is nyissanak? Ahol ennyi
fiatal érettségizik, ott elkél egy fõiskola vagy egyetem.
Évekkel ezelõtt felmerült az igény,

Mit tudnak kínálni az ide települõknek?
Elsõsorban területeket. külön
vonzerõ lehet Budapest és Ferihegy
közelsége, és ha igazak a hírek, hogy a

hogy valamilyen felsõfokú tanintézmény legyen a városban, de ennek iránya megváltozott, átalakult. Intézmények leépítése zajlik ma Magyarországon, ezért nem igazánl érdemes lobbizni egy felsõfokú tanintézmény ide
telepítéséért. Csökken a felvett hallgatók száma, jövõre már csak ötven-hatvanezer ember kezdi el államilag finanszírozott nappali tagozaton az
egyetemet vagy fõiskolát. Ide egy
campust megépíteni hihetetlen költségû, több milliárdos beruházás lenne. Erre a városnak nincs reális esélye,
de sem a kormányban, sem a parlamentben nincsen olyan szándék, hogy
ide ilyen jellegû beruházást hozzon.
Tehát ennek nem látom realitását.

Ennek mi az oka?
Egyszerûen a munkahelyek hiánya, fõleg mûszaki területen. Sok fiatal ceglédi, vagy Cegléd környéki ember végez ilyen területen, és nem tudnak hová elhelyezkedni. A legnagyobb
gondunk, hogy hogyan lehetne ide
vállalkozásokat, munkahelyteremtõ
beruházásokat hozni. Ebben sajnálatos módon elég gyengék vagyunk, .
Elterveztük, hogy 2008-ban megbízunk egy céget, vagy cégeket, hogy
próbáljanak vállalkozást ide hozni.
Több befektetõi vásáron is voltunk,
ahol árultuk a portékánkat – még nem
olyan túl nagy eredménnyel , de reménykedünk. Az ipari parkban még
van hely.

I n t e r j ú

4-es fõút négysávos lesz, és elkerüli
Monort és Pilist, akkor talán Ferihegy
és Budapest utazási idõben még közelebb kerül. Talán akkor jobban megmozdul a befektetõ réteg.
Ha jól tudom, a városban a maximum, kétszázalékos az iparûzési adó.
Esetleg ha ezt csökkentenék, az növelné a város vonzerejét.
Igen, az iparûzési adót tekintve a
maximumon vagyunk, csakhogy az
egyéb kormányzati megszorító intézkedések nem teszik számunkra lehetõvé, hogy a jelenlegi bevételeinkrõl lemondjunk. A város iparûzési adó bevétele egymilliárd forint körül mozog.
A 2007-es költségvetésünkben az állami normatív támogatás az oktatási intézmények mûködési költségeinek a
felét fedezte. Ehhez hozzá kell tennünk a másik felét, és nincs mibõl,
csak az iparûzési adóból, építményadóból.
Ugyanakkor a testület októberben
döntött arról, hogy létrehoz egy vállalkozásfejlesztési alapot. Ez a megelõzõ
év iparûzési adóbevételének öt százaléka, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy egyrészt ha idetelepül valaki és új munkahelyeket teremt, akkor
hozzá tudunk járulni akár úgy, hogy
kamatmentes, visszatérítendõ támogatást, akár vissza nem térítendõ támogatást nyújthatunk. Három százalék pedig telephelykiváltást szolgálna.
Ez azt takarja, hogy mûködnek nálunk
olyan vállalkozások, amelyek lakóövezetben vannak. Ha onnan ki akarnak
menni ipari övezetbe – ami mindenkinek jó lenne – akkor valahogyan támogatni tudja a város. Összességében
ötvenmillió forintról van szó 2008-ra.
Nem tudjuk tovább emelni, ennyi a
keretünk. Ez, úgy érzem, gesztusértékû, mert nagyon sokat kapunk a vállalkozóktól. Õk a legjobb adófizetõi a
városnak. Minden köszönetem a város
adófizetõ polgáraié, hiszen az adómorál itt csodás, a befizetés majdnem
kilencvennyolc százalékos. Ez nagyonnagyon jó. Idõben, tisztességgel megfizetik az adót, néhányan kérnek esetleg halasztást.
A fejlesztések másik iránya az idegenforgalmi fejlesztés. Novemberben
fogadta el a testület az új idegenforgalmi koncepciót, amely elsõsorban a
termálfürdõre épül, no és a konferencia-, és gyógyturizmusra. Emellett a
családokat is szeretnénk megszólítani.

Úgy gondoljuk, tudunk nekik is vonzó
lehetõségeket biztosítani. Nyilván a
termálberuházás is fejlesztésre szorul,
a gyógyító részleget is kellene fejlesztenünk, növelni kellene a vízfelületet
is, hogy nagyobb legyen a fürdõ befogadóképessége. Önmagában ez a vállalkozás még nem nyereséges, költségpótlást igényel a várostól. Ha tudnánk fejleszteni, legalább nullaszaldóssá tehetõ majd évek sora alatt...
egyelõre még kicsit bele kell pumpálni.
Miért épp ide jöjjenek a turisták,
és ne mondjuk Hajdúszoboszlóra vagy
Gyulára? Mi az, amiben egyénit, különlegeset tud kínálni a város a fürdõzni vágyóknak?
A termálfürdõk nagyjából az
egész országban ehhez hasonlóak.
Van, ahol több a medence, máshol kevesebb. Nálunk Budapest közelsége,
lehet vonzó. De megcéloztuk a külföldi vendégeket is most, hogy már van
szálloda a városban. Ehhez azonban
programok kellenek. Sok mindenre
gondolunk, kórusfesztiválra, nyári
fesztiválra. A lényeg, hogy ne legyen
nyári uborkaszezon, amikor semmi
sem történik, hanem koncertek, hangversenyek legyenek, amelyek kulturális
töltekezésre is módot adnak az ide látogatóknak.
Mûködik-ee a város és a környezõ
települések között a kistérségi összefogás?
Cegléd nem kínál annyi látnivalót,
hogy heteket el lehessen itt tölteni. A
kistérségben is felmérjük a turisztikai
lehetõségeket, ezeket összekötjük, és
egyben ajánljuk. Ezen kívül szociális és
oktatási területen, és a területfejlesztésben is mûködik az együttmûködés.
Mit szeretne elérni a ciklus végére?
A legfõbb célunk, hogy az itt élõ
majdnem negyvenezer ember jól
érezze magát.
És milyen eszközökkel kívánják
ezt elérni?
Tudjunk megfelelõ munkahelyeket biztosítani, nívós rendezvényeket szervezni. Igyekszünk a várost
olyan külsõvel is megjeleníteni, hogy
az javítsa a ceglédiek komfortérzetét.
Erre szolgál a városközpont rehabilitációjának terve is. Olyan köntösbe öl-

töztetjük a várost, hogy aki itt jár, kapjon olyan élményt, ami egy kis külön
örömöt ad az embereknek. Mert ma
az emberek hétköznapjaiból hiányzik
az öröm. Ez lenne a legfontosabb. Az
másodlagos szempont, hogy velem mi
lesz, hogy én leszek vagy nem leszek a
polgármester a következõ ciklusban.
Az a lényeg, hogy aki itt él, az érezze
jól magát. És ameddig mi hivatalban
vagyunk, arról gondoskodjunk, hogy
adjunk az embereknek. Nem mindig
anyagiakban kell mérni ezt, hanem
másban, örömben is.
Elérhetõek-ee a városnak az európai uniós források?
Mindenre pályázunk, amire lehet.
Kiemelt projekt a városközpont rehabilitációja és az útfelújítás, az óvoda-,
és iskolafelújítási program. Ha megpályázunk valamit, és nyerünk, az önrészt a föld alól is elõteremtjük. Nem
olyan egyszerû ez a képlet, mert a
Központi Régióban Budapest elviszi a
pályázati pénz jelentõs részét, akár
hetven, nyolcvan, kilencven százalékát
is egy-egy témában. Ez abnormális
dolog. A megyei közgyûlés is kezdeményezte, de Cegléd is amellett áll,
hogy ha tavasszal lesz népszavazás,
legyen egy kérdés azzal kapcsolatban
is, hogy ha az unió dönt a régiós határokról, akkor Pest megye önálló régió legyen. Vagyis egyértelmûen a kiválás mellett vagyunk. Igaz, erre csak
2013-tól van lehetõség, de már 2011tõl lehet kezdeményezni az uniónál az
új régiók kialakítását. Pest megye az
egymillió-háromszázezer lakosával így
is a második legnagyobb régió lenne a
fõváros után, mert bármely másik három megyének összesen sincs annyi
lakosa, mint a mi megyénknek.
Ha nem nyer a város pályázatot, a
belváros közlekedését akkor is átalakítják?
Mindenképpen. Az a kérdés, hogy
a városközpont rehabilitációjára lesz-e
lehetõség. Így két terv van. A közlekedés átalakítására nagyon komoly tervek készültek, a Mûegyetem közlekedésmérnöki kara készített méréseket
az optimális állapot kialakítása érdekében. Ez a honlapunkon is rajta van. Jövõ tavasszal eldõl, hogy a városközpont-rehabilitációs pályázatunkat támogatják-e, és ezt követõen elindulhatnak a munkálatok.
Vég Olga
Önkormányzati havilap
2008 február
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Uszodaépítési láz az agglomerációban
Óriási teher a mûködési költségek biztosítása

Érden 2005. december 7-én
tették le az uszoda és sportcentrum alapkövét. Azóta elkészült a létesítmény, mégsem használhatja senki. A beruházásra még az elõzõ városvezetés kötött szerzõdést
a HVB Bankkal, ám a szerzõdést az idõközben megújult
városvezetés 2007. február
21-ével felmondta. Százhalombattán és Budaörsön egyelõre konfliktusok nélkül
épülnek az uszodák, melyeket
– a tervek szerint – még ebben az évben át is adnak.
Érd polgármestere, T. Mészáros András
szerint az uszoda nem ér annyit,
amennyirõl a szerzõdés szól. Érdnek
ugyanis húsz éven át évente mintegy
hatszázmillió forintjába kerülne az
uszoda lízingelése és fenntartása.
Eközben a telek és az épület mindaddig a bank tulajdonában maradna,
amíg az utolsó lízingdíjat át nem utalják a pénzintézetnek – tette hozzá a
polgármester. A létesítményt ráadásul
tavaly augusztus 20-ig kellett volna átadni, ez azonban nem történt meg.
Tavaly október eleje óta van új vezetése a Pest megyei városnak, amely
fel is szólította a bankot, hogy október
20-ig adja át az uszodát. Mivel ez sem
lett valóság, a város február 21-ei hatállyal elállt a szerzõdéstõl. Azóta
többféle megoldást is felajánlottak a
banknak: egyrészt hogy megvásárolnák az uszodát, másrészt évente
kétszázmillió forintért lekötnék az
uszoda kapacitásának nyolcvanöt százalékát. A bank azonban egyik javaslatot sem fogadta el.
Bár mindenki számára úgy tûnik,
hogy az új uszoda és sportcsarnok már
készen van, a jelenlegi városvezetés tagadja ezt. Több oknál fogva. Egyrészt
vannak még hiányosságok – például az
uszodai lelátónál, a hangosításnál –,
másrészt irreálisan soknak tartják a
bank részérõl a 2,6 milliárdos árat. Azt
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is kétségesnek tartják, hogy a mûködtetéshez szükséges költséget ki lehet-e
termelni a létesítménnyel.
Az alapkövet lefektetõ egykori
polgármester, Dr. Döcsakovszky Béla
véleménye szerint csak ürügy, hogy a
33x25 méteres uszodába tervezett
százegynéhány fõsnél nagyobb lelátó
kellene. Azzal sem ért egyet, hogy drága lenne az épület. – „Nem lehet olcsóbb, mert akkor az lenne a baj, hogy
nem tud mindent“ – mondja a volt
polgármester. Ez pedig „mindent tud“
– teszi hozzá. Akár nemzetközi kézi- és
kosárlabdabajnokságok lebonyolítására is alkalmas a sportaréna, az uszodáról nem is beszélve, világversenyekre is
alkalmas – lenne. Noha Érden régóta
nagy az igény egy városi uszodára és
sportcsarnokra, úgy tûnik, nehezebb
feladat azt megnyitni, mint felépíteni.
Százhalombatta új uszodáját, – mivel
a régi elöregedett –, kilencszázötvenmillió forintos beruházással készülnek pótolni, és a létesítményt idén
nyáron át is adják.
A város elsõ, több mint harminc
éves tanuszodájának bontását tavaly
augusztus közepén kezdték el. A régi
medencék helyén egy új, gazdaságosabban üzemeltethetõ uszodát építenek, amely egy nyolcpályás, huszonöt
méteres verseny-, és egy oktatásra alkalmas, tizenötször hat méteres sekélyebb medencét foglal majd magában.
Az alapkõletételi ünnepséget 2007.
október 11-én tartották.
Az önkormányzat – a létesítmény
tulajdonosa – az Unicredit Leasing üzleti ajánlatát tartotta legkedvezõbbnek, ezért döntött az együttmûködés
mellett, annál is inkább, mert az önkormányzat számára ebbõl pénzügyi,
jogi és mûszaki elõny is származik. A
mostanihoz hasonló pénzügyi ajánlat
párját ritkítja, hisz a finanszírozó társaság azt vállalta, hogy a város tervei és
elképzelései alapján építi fel a létesítményt, amelyet az önkormányzat mûködtet majd.
A teljes beruházási összeg nemcsak az új uszoda építésének költsége-

it tartalmazza, hanem a Szalai János
uszoda tetõszerkezetének kétszázmillió forintba kerülõ cseréjét is, amelyet
idõben ugyan egyszerre kiviteleznek,
pénzügyileg azonban elválasztják az új
beruházástól. A kivitelezõk arra törekednek, hogy amennyire lehet, lerövidítsék az építkezés idejét, tehát legkésõbb idén nyárra átadják a gazdaságosan üzemeltethetõ új, huaszonöt méteres versenymedencét is magában
foglaló uszodát. Az új létesítmény alkalmas lesz az edzésekre is, de a sportolóknak az építkezés ideje alatt sem
kell lemondaniuk az edzési lehetõségrõl, hiszen a Városi Strand ötvenméteres versenymedencéjét sátorral lefedték.
A rendszerváltás óta Budaörs város legnagyobb beruházása lesz az
összesen 3,3 (nettó 2,7) milliárd forintból felépülõ uszoda és sportcsarnok,
amelynek munkálatai a Hársfa utca és
az M1-es és M7-es autópálya közös
szakasza által határolt területen folyik,
miután 2007. július 12-én ünnepélyesen letették az alapkövét. A több mint
tízezer négyzetméteres létesítmény
mûszaki átadása 2008 nyár végére várható.
A fedett uszoda területén egy
tízpályás, huszonöt méteres versenymedence, egy 16x8,50 m-es tanmedence kap helyet. Ezen kívül egy nyolc
méter átmérõjû jakuzzi, három szauna,
három masszázs-helyiség, és természetesen modern öltözõk zuhanyozókkal.
Az uszoda melletti területen pedig nyári strandmedencék épülnek, köztük egy
harminchárom méteres uszoda. A legutóbbi testületi ülésen írták ki az uszoda üzemeltetésérõl szóló pályázatot.
Az uszodaépítésnél nagyobb feladat a létesítmény folyamatos üzemeltetése. Szinte nem létezik olyan uszoda, vagy fürdõ, amely a bevételeibõl
képes eltartani magát. Kisebb települések esetében a költségek teljes hányadát, nagyobb városoknál is legalább a
felét vállalja magára az önkormányzat.
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 akred-

itáció, 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.
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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, amennyiben a feltételek kedvezõen alakulnak
számunkra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................
....................................................
(zárójelben kérjük megadni azok becsült pénzigényét is, amennyiben lehetséges)

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

....................................................
....................................................
....................................................
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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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) . . . . . . . . . .

...................
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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Januárban történt
Önkormányzati
hiányosságok
Az önkormányzat gazdálkodásának hiányosságai miatt nem maradhat ellátatlanul a lakosság – közölte az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium sajtószóvivõje a tiszaderzsi segélyek
kifizetésének elmaradása kapcsán.
Schranz Edit jelezte, hogy a gyorssegély
lehetõségét a derzsi önkormányzat nyáron kimerítette, a megoldást most már
az adósságrendezési eljárás megindítása jelenti. A bíróság által kijelölt pénzügyi gondnok áttekinti az adósságokat,
és az önkormányzat számára kötelezõ
közszolgáltatások, mint például az
egészségügyi, szociális ellátás, a közvilágítás zavartalan biztosítására koncentrál – mondta a szóvivõ.
2008. 01. 09

Az önkormányzatok is
harcolhatnak a száguldókkal
Az elmúlt években több önkormányzat
kezdeményezte, hogy õk is kapják meg
ez eddig rendõrségi monopóliumnak
számító sebességmérés jogát. Nem is
annyira a kérés volt furcsa, hanem az a
döntés, hogy 2008 májusától a helyhatóságok a közútkezelõkkel együtt valóban megkapják ezt a jogot. Az önkormányzatok és a közútkezelõk májustól
kizárólag a kezelésükben lévõ utakon
mérhetik a sebességet, és ehhez azt a
lehetõséget is megkapták, hogy a tevékenységet kiszervezzék, vagyis egy külsõ
vállalkozásra bízzák.
2008. 01. 09

Összeférhetetlen a
polgármester tevékenysége?
Összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett a mindszenti testület a polgármester ellen, mivel Zsótér István lapot
adott ki, ami a törvény szerint nem
megengedett. A város vezetõje szerint
hírlevele nem minõsül újságnak. A képviselõk bizottságot alakítottak, mely
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meghallgatja Zsótért, majd dönt. A jogszabály szerint a testületnek nincs „polgármesterváltó“ jogköre, így nagy az
esélye annak, hogy a történet a bíróságon végzõdik. Zsótér István kiemelte, a
hírlevelet egyedül õ írja, saját, és nem
önkormányzati pénzbõl jelenteti meg,
egy vásárhelyi nyomdában nyomják, s
ingyenesen kapják meg a mindszentiek.
2008. 01. 10

Nem csalnak a magyar
pályázók
Magyarország az elsõ helyen áll az Európai Unió tizenkét új tagországa között az uniós pénzek felhasználásában
a 2004–2006-os források mutatói alapján, és mind a huszonhét tagállamot tekintve is harmadik – jelentette be
Danuta Hübner, az Európai Bizottság
regionális politikai felelõse Brüsszelben,
Bajnai Gordon magyar önkormányzati
és területfejlesztési miniszterrel való találkozója után.
2008. 01. 11

A fõvárosban megállítanák
a gyermekerõszakot
Szakértõi csoportot hoz létre a fõváros,
amely azt vizsgálja majd, hogy mit tehet
az önkormányzat a gyerekek közötti
erõszak terjedésének megállításáért. A
tervek szerint több elembõl álló prevenciós programot indítanának.
2008. 01. 14

Huszonötmilliárd
Somogyban
A következõ három évben huszonötmilliárd forint értékû beruházás indítását tervezi Somogy megye önkormányzata – jelentette be a közgyûlés elnöke Kaposváron. Gelencsér Attila szerint a fejlesztési program érinti az önkormányzat mind a harminc-három saját fenntartású intézményét, amelyektõl
a közgyûlés kérésére 165 projekt érke-
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zett be. Ezek kétharmadára már van
pályázati lehetõség, a fennmaradók
egy részénél nem lehet tudni, lesz-e erre mód – mondta a közgyûlés elnöke.
2008. 01. 15

Forródrót a finanszírozással
kapcsolatban
A helyi és területi kisebbségi önkormányzatok 2008-tól differenciált költségvetési támogatásban részesülnek,
ezért a felmerülõ finanszírozási kérdések megválaszolására február végéig információs ügyfélvonalat mûködtetnek
az érdekképviseletek számára. A kisebbségi önkormányzatok feladatarányos
támogatásukkal kapcsolatos kérdéseikre február 29-ig a 189-es ügyfélszolgálati telefonszám tárcsázása után a 9-es
menüpont alatt kaphatnak információkat.
2008. 01. 15

Kistérségi paradoxon
Sajátos helyzetbe került a Somogy megyei Karád, miután kivált a tabi kistérségbõl, azonban a fonyódi kistérségbe
Fonyód nem kívánja befogadni. A napokban esedékes tárgyalástól fordulatot remél Karád vezetése. Hídvégi József, Fonyód polgármestere elmondta:
képviselõ-testületük úgy határozott,
nem járul hozzá, hogy Karád a fonyódi
kistérséghez csatlakozzon. „Karáddal
semmi problémánk nincs, de így kívánunk tiltakozni az új kistérségi lehatárolás ellen, amelynek részeként négy Balaton-parti település is kilépett a fonyódiból, és a marcali kistérséghez csatlakozott“ – mondta a polgármester.
2008. 01. 15

Olcsóbb áram az iskoláknak
Az áramszolgáltatók néhány napon belül megkapják a Magyar Államkincstár
listáját, amelynek alapján biztosíthatják
a kedvezõbb árú villamos energiát az állami és önkormányzati költségvetési intézményeknek (óvodák, iskolák, kórházak). A listán mintegy tizenötezer olyan
közintézmény szerepel, amelyek kap-
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hatnak az MVM Zrt. külön erre a célra
beszerzett olcsóbb áramából – tudta
meg a Napi Gazdaság Horváth J. Ferenctõl, a Magyar Energiahivatal elnökétõl.
2008. 01. 17

Árvíz után csõd
Tizenegy önkormányzat mehet csõdbe,
amennyiben ki kell fizetniük a 2006-os
árvíz utáni fertõtlenítéseket. A települések másfél évvel ezelõtt szerzõdést kötöttek egy vállalkozóval a munkálatokra, ám akkor úgy volt, az önkormányzati és területfejlesztési minisztérium a vis
major keretbõl kifizeti a kötelezõ fertõtlenítést. A tárca nem fizet, a fertõtlenítést végzõ cég pedig nem vár tovább.
2008. 01. 17

A kultúra magyar
városai 2008
Tokaj, Gyula és Miskolc nyerte el a Kultúra magyar városa 2008 címet. Az elismerést olyan városok önkormányzatai
kaphatják meg, melyek kiemelkedõen
fejlesztik, támogatják kulturális, mûvészeti életüket és példaértékûen mutatják be kulturális értékeiket.
2008. 01. 21

Három év próbaidõ Dávid
Ibolya megrágalmazásáért
A 2006-os országgyûlési választási
kampány két fordulója között M. Henrik
újhartyáni polgármester, a Fidesz képviselõjelöltje alaptalanul rágalmazta Dávid Ibolyát, fiát és családját: a bíróság
három évre próbára bocsátotta.
2008. 01. 21

Városõrök lesznek
a XI. kerületben?
Cseh és amerikai mintára önkormányzati rendõrséget alakítana a XI. kerület
polgármestere, Molnár Gyula, aki a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének is vezetõje. Molnár sze-

rint a városõrség a közterület-felügyeletnek és a rendõrségnek is segítene,
hatósági jogköröket kapna, de fegyvert
nem. Az ötlet nem új keletû, az MSZP
2002-es választási programjában is szerepelt, késõbb lekerült napirendrõl.
2008. 01. 22

Oros elválna Nyíregyházától
Népszavazást tartanak Nyíregyháza és
Oros szétválásáról április 27-én, amikor
mintegy hatezer választó dönt majd arról, újra önálló község legyen-e a
szabolcs-szatmár-beregi megyeszékhelyhez csatolt jelenlegi városrész.
2008. 01. 22

Csomagos turizmust
kínálnak Miskolcon
Új típusú idegenforgalmi attrakcióval
rukkol elõ egy miskolci utazási iroda a
városi önkormányzat támogatásával:
háromnapos programcsomagokat kínál
a városba, illetve Észak-Magyarországra
látogatóknak, a turizmus fellendülését
remélve ezzel – mondta Bárdos István, a
Szervíz Iroda vezetõje miskolci sajtótájékoztatóján.
2008. 01. 23

Aláírásgyûjtés
a Magyar Gárda ellen
Aláírásgyûjtésbe kezd az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) a Magyar
Gárda és más félkatonai szervezetek betiltását célzó törvénymódosítás érdekében – jelentette be Kolompár Orbán a
Jobbik Magyarországért Mozgalom fõvárosi, Villányi úti székháza elõtt tartott
sajtótájékoztatóján.
2008. 01. 24

Osztrák–magyar uniós
együttmûködési program
A 2013-ig tartó idõszakban összesen
101 millió euró forrásból valósulhatnak
meg Ausztria és Magyarország határon
átnyúló együttmûködési programjai –
jelentette be közös sajtótájékoztatóján

Ujhelyi István, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) államtitkára és Hans Niessl, Burgenland
tartományfõnöke a Fertõ-tó osztrák oldalán fekvõ Oslipban. Az Európai Unió
által támogatott Európai Területi
Együttmûködés keretében Ausztria és
Magyarország gazdasági, társadalmi,
kulturális és környezetvédelmi kapcsolatainak elmélyítését, ezáltal a térség versenyképességének erõsítését szolgálja
az együttmûködési program.
2008. 01. 25

Dráva menti
turizmusfejlesztés
Befejezésükhöz közelednek a Drávamedence turisztikai beruházásai. Az 1,1
milliárd költségvetésû Dráva-projekt keretében két szomszédos megye – Baranya és Somogy – önkormányzata, huszonkilenc település és két természetvédelmi szervezet összefogása révén
negyvenegy beruházás készül el.
2008. 01. 25

Hat alpolgármester
hiányzik Pest megyében
Pest megye hat településének nincs alpolgármestere a 2006-os önkormányzati választások óta, ami törvényellenes
állapotot jelent, mert a jogszabály szerint a testület mûködõképességének
biztosításához kötelezõ lenne ennek a
posztnak a betöltése – közölte a Középmagyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal helyettes elnöke.
2008. 01. 25

Általános a bizalmatlanság
Négybõl három magyar polgár nem bízik a köztisztviselõkben és önkormányzati képviselõkben. Legmegbízhatóbbnak a tûzoltókat tartjuk, legkevésbé pedig a szakszervezetek képviselõiben bízunk meg – tartalmazza a GfK-csoport
által készített, kilenc közszolgálatot
ellátó szakma képviselõi iránti bizalom
mértékét tizenkilenc országban felmérõ
legutóbbi kutatás értékelõ összegzése.
2008. 01. 29
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Idén már ezer helyen volt torkos a csütörtök

Településmarketing szempontjából sem jelentéktelen az idegenforgalmi akció, melyet harmadik éve rendeznek meg.
1068-ra nõtt azoknak a vendéglátóhelyeknek a száma,
ahol február 7-én féláron ehettünk-ihattunk. A Torkoscsütörtök népi hagyományáról elnevezett akcióban idén az éttermeken kívül már részt vettek
cukrászdák, pincészetek, és a
MÁV belföldi IC-vonatai is.
A vendéglátóhelyek elsõsorban a la
carte kínálatukból, vagy a saját maguk
által kidolgozott Torkoscsütörtök-menüsorból adtak ötven százalék kedvezményt február 7-én. Az éttermeknek,
cukrászdáknak, pincészeteknek és az
IC-vonatokon mûködõ étkezõkocsiknak az együttes étel- és italfogyasztásból kellett ötvenszázalékos kedvezményt biztosítaniuk.
A Torkoscsütörtök kezdeményezés
bevált az éttermeknek, ez bizton állítható a tavalyi és tavalyelõtti statisztikák, illetve a résztvevõk, látogatók idei
számának felfutása alapján. Tavaly a
2006-os kezdeti évnél jóval több, hétszázhúsz étteremben fogyaszthatott
féláron a közönség, idén pedig a listára feliratkozottak száma megközelítet-
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te az ezeregyszázat. Hogy pontosan
hova mehettünk torkoskodni az országban, arról a www.menjunkenni.hu
oldalon lehetett tájékozódni, ahol városonként ábécésorrendben van feltüntetve az akcióban részt vevõk neve,
címe, telefonszáma. Kivétel nélkül minden megye és nagyobb város nevezetesebb étterme látta a fantáziát az akcióban és jelezte a csatlakozási szándékát, amivel fontos lépést tettek az ismertté válás rögös útján.
A vendéglátóhelyek számára jó
üzlet a Torkoscsütörtök. A három év
tapasztalatai szerint a megfelezett árakat bõven ellensúlyozta a megnövekvõ
forgalom, ezért összességében több
bevételre tettek szert a vendéglõsök
egy átlagos naphoz képest. Sõt nemcsak az adott napi bevételére gyakorolt
jótékony hatást az akcióban való részvétel, hanem az étteremtulajdonosok
várakozása szerint hosszabb távon, az
oda betérõ vendégek körének szélesedésének köszönhetõen is megtérült a
programhoz való csatlakozás. Nem be-

szélve egy-egy, az akcióhoz csatlakozott település jó hírének ápolásáról,
amiért igen sokat tud tenni a Torkoscsütörtök. Kisebb, kevésbé ismert
települések is felkerültek a címlistára,
miáltal Torkos-turisták látogattak oda,
és vitték az illetõ falu, község, városka
hírét szerte az országba. Ha ugyanis
egyszer már odamentek falatozni, az
ebéd után felfedezték a környék természeti szépségeit, érdekességeit, jellegzetességeit. Olyan hatású volt ez az
akció, mintha prospektusokkal, tévé-,
rádió-, vagy újságkampánnyal hirdették volna meg – komoly összegekért –
a falut, ez viszont ingyen volt, és még
hasznot is termelt a települések éttermeinek. Ezért ezen felbuzdulva több
étterem saját maga késõbbi idõpontban, természetesen más címmel, de
hasonló kedvezményekkel újabb akciókat hirdet, mert a jó reklámra, a megfelelõ imázsra nemcsak az országnak,
hanem a falvaknak, községeknek és a
városoknak is szükségük van.
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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