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A Localinfo szerkesztõsége szakmai lapunkon keresztül is igyekszik
friss, hasznosítható információkkal és tartalmas, az álláspontok kialakítását elõmozdító cikkekkel segíteni az önkormányzati tisztségviselõk és
közalkalmazottak mindennapos felelõsségteljes munkáját. Kiadványunk
azonban támaszkodni kíván olvasóink észrevételeire is, ezért várjuk az
önök véleményét, reflexióit az önkormányzati hírekre, megjelent cikkeinkre és konferenciáinkon elhangzott elõadásainkra.
Címünk: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Telefon: 264-3333, fax: 264-3232,
e-mail: szerkesztoseg@localinfo.hu

Szerkesztõségünk úgy határozott,
hogy ajándékba adjuk az önkormányzatoknak a Hasznos Hírek elnevezésû
internetes szolgáltatásunkat. Örömmel tesszük ezt, mert úgy látjuk, csak
így juthat el sok száz település honlapjára ez a – meggyõzõdésünk szerint – tényleg hasznos szolgáltatás.
Ez a realitás. Az önkormányzatoknak nincsen pénzük szinte semmire legfontosabb teendõiken kívül – ez
azonban nem jelenti azt, hogy ne igényelnék a jó dolgokat. Ezt
az ellentmondást kellett áthidalnunk az ingyenességgel.
A polgármesterektõl, jegyzõktõl, helyi képviselõktõl, a hivatalnokoktól és a települést (ki)szolgáló informatikusoktól
csupán annyit kérünk, hogy szánjanak rá pár percet, és tanulmányozzák a lapunk 8. oldalán közölt összeállítást, ahol bemutatjuk új szolgáltatásunkat.
Közel száz önkormányzat honlapján – nagyvárosoktól
egészen apró településekig – már ott van a Hasznos Hírek, így
valós tapasztalatok alapján állíthatjuk, hogy vonzóbbá, érdekesebbé teszi a helyi honlapokat, és arra sarkallhatja a látogatókat, hogy akár naponta visszatérjenek a település portáljára.
A Localinfo Önkormányzati Információs Központ a lapkiadás mellett évek óta foglalkozik honlapok készítésével és
internetes tartalomszolgáltatással. Ezért nagyon sok információnk van arról, hogyan jelenítik meg önmagukat a világhálón
az önkormányzatok. Természetesen itt is, mint annyi más területen, a településméret az alapvetõ vízválasztó. A nagyobb és
gazdagabb önkormányzatoknál erre a feladatra is több pénz
jut. Mégsem lehet ennyire leegyszerûsíteni a képet.
Üdítõ és elszomorító példák vannak mindkét oldalon. Néha néhány száz lakosú települések építenek kiváló, informatív,
praktikus honlapokat, nem egy nagyvárosnál pedig az tapasztalható, hogy még mindig nem érzékelik az internetben rejlõ
lehetõségeket, és csupán kötelezõ, kipipálandó feladatnak tekintik a honlapjuk üzemeltetését.
A portálok többségének azonban továbbra is döntõ hiányossága, hogy kevés rajtuk a naprakész, friss információ. Természetesen tudjuk az alapvetõ okokat: a pénz krónikus hiányát
és a polgármesteri hivatalok dolgozóinak túlterheltségét. A helyi hírek frissítésére nehéz lenne egyszerû megoldást ajánlanunk, ellenben azokhoz a friss információkhoz, amelyekre az
embereknek a mindennapi életükben szükségük van, hozzá
tudjuk juttatni a települések lakóit.
Az önkormányzati honlapokon könnyedén elhelyezhetõ
kis felületre távolról, semmiféle helyi technikai beavatkozást
nem igényelve, naponta küldjük az általunk kiválogatott és feldolgozott friss, és – nevünkhöz hûen – hasznos híreket, melyek
közül tudatosan számûztük a bulvárt, a politikát, az üres szenzációhajhászást.
Kérjük, segítsenek önök is, hogy elérhessük ambiciózus
tervünket: minden honlappal rendelkezõ magyar település legyen ellátva Hasznos Hírekkel!
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Megújuló energiaforrások: melyiket szeressük?
Fokozódik a lobbik harca

Energiatakarékossági Világnap március 6-án, az uniós klímavédelmi nyilatkozat elfogadása, egy magyar javaslat a
távfûtés uniós támogatására,
és egy magyar jelentés a fenntartható biogázüzemrõl – íme
egy korántsem teljes lista az
elmúlt hetek energiatakarékosságot illetõ eseményei közül. Kétségtelen: egyre nagyobb az érdeklõdés, a mozgolódás ezen a területen, aktivizálódnak a megújuló energiaforrások mellett és ellen
fellépõ szereplõk, miközben a
követendõ irányokat fokozódó bizonytalanság övezi.

Hegyi Gyula EP-képviselõ (MSZP) a
távfûtés-korszerûsítés uniós támogatása érdekében nyújtott be állásfoglalástervezetet az Európai Parlamentben. A
magyarországi lakótelepeken négyzetméter-arányosan több mint kétszer
annyi energiát használnak el, mint
Nyugat-Európában – állítja a képviselõ:
ezért elengedhetetlen, hogy az elavult
kelet-európai távfûtési rendszerek modernizációjához forrásokat nyújtson az
Európai Unió.

HÚSZ

SZÁZALÉK LENNE

A MEGÚJULÓK ARÁNYA
Az európai uniós csúcsértekezlet egyik
legfontosabb témája az uniós klímavédelmi nyilatkozat volt, amelyet egyhangúlag fogadtak el az európai képviselõk. A dokumentum még mindig
csak elvi egyetértést rögzít, a részletek
kidolgozása, az egyes tagállamok vállalásainak véglegesítése legkésõbb jövõ tavaszra várható, hogy aztán 2009
õszén tetõ alá lehessen hozni a kiotói
egyezményt felváltó új, globális klímavédelmi megállapodást.
Az ambiciózus javaslatcsomag cél-
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jai szerint 2020-ra a közösségen belül
a szén-dioxid-kibocsátást az 1990-es
szinthez képest húsz százalékkal kell
csökkenteni, a megújuló energiaforrások teljes energiafelhasználáson belüli
részarányát pedig ugyancsak húsz százalékra kell növelni, a bioüzemanyagok
felhasználási arányának tízszázalékos
emelése mellett.
Hazánk a megújuló energiaforrások arányát az össz-energiafogyasztáson belül 2020-ig a tervek szerint
tizenhárom százalékra kívánja növelni
(a vállalható minimum tíz százalék).
Összehasonlításképpen, Szlovákia 14,
Bulgária 16, Görögország 18, Románia 24, míg Észtország 25 százalékot
vállalt, ugyanakkor vállalásainkban
megelõztük Máltát és Luxemburgot (!)
a maguk 10, illetve 11 százalékos célkitûzésével.
Az Európai Bizottság által nyilvántartott adatok szerint a magyarországi
primer energiaszolgáltatásnak csupán
négy százaléka származik megújuló
energiaforrásból, az EU hatszázalékos
átlagával szemben. Túlzott az importfüggõségünk is: 2005-ben az érték az
Eurostat adatai szerint 62,9 százalék
volt, szemben az EU 52,3 százalékával.

A

KORMÁNY UNIÓS

TÁMOGATÁSOKÉRT LOBBIZIK
Magyarország úgy ítéli meg, hogy
európai uniós támogatások nélkül
nem tudja elérni azokat a célokat,
amelyeket a klímaváltozással és
energiával kapcsolatos EU-stratégia
keretében vállalt – jelezte Kákosy
Csaba gazdasági és közlekedési miniszter Brüsszelben az EU-tagorszá-

gok energiaügyekért felelõs minisztereinek találkozóján március elején.
A célok elérése nagyon komoly
pénzügyi hátteret és komoly beruházásokat igényel – ismertette a kormány álláspontját. Kijelentette, hogy
a jelenleg rendelkezésre álló forrásokat számba véve szükség van pótlólagos uniós támogatásokra.
A kormány tehát úgy látszik,
tartani szeretné magát – az említett
kiegészítéssel – ahhoz, hogy Magyarországon 13 százalékra növelje
a megújuló energiaforrások részarányát. Azt is fontosnak tartják, hogy
az éghajlatvédelemmel kapcsolatos
intézkedések nem vethetik vissza a
cégek versenyképességét, és nem vezethetnek leépítésekhez az úgynevezett energiaintenzív ágazatokban.
Hazánk egyetért azzal a tervvel
is, hogy a megújítható források között emeljék tíz százalékra a bioüzemanyag részarányát. A miniszter
ugyanakkor felhívta a figyelmet arra,
hogy nálunk a bioüzemanyag alapanyagai között vannak fontos megújulóenergia-források, de néhány
fontos élelmezési és takarmányozási
célokat is szolgál. „Nem szeretnénk,
ha a bioüzemanyagok nagy térnyerése áremelésekhez vezetne az élelmiszeriparban vagy a papíriparban,
vagy az üzemanyagárakra hatna negatívan“ – mondta Kákosy Csaba.
Amint ebbõl a hivatalos álláspontból is kitetszik, a kormány kissé
visszavett a korábbi elkötelezettségébõl. A háttérben nyilvánvalóan
erõsen mozgolódnak a bioüzemanyag mellett és ellen fellépõ gazdasági szereplõk.
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A Z E U R Ó PA I PA R L A M E N T
A BIOGÁZ MELLETT
A második generációs bioüzemanyagok és a biogáztermelés elõnyei is
vitathatatlanok, és okos politikával
semmilyen konkurenciát nem jelentenek az élelmiszertermelésnek – szögezte le jelentésében Tabajdi Csaba, magyar szocialista EP-delegációvezetõ, a
Mezõgazdasági Bizottság fõtagja. Ezt
a jelentést március elején nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament. A trágyaalapú biogáztermelés
két legyet üt egy csapásra: energiát
termel, és segíti a trágyakezelést is.
Tabajdi Csaba bemutatta a biogáz
multifunkcionális energiaforrás jellegét, amely alkalmassá teszi primer
energia (elektromos áram) termelésére, fûtésre, hûtésre, szárításra. A sûrített biogáz alkalmas autók, tömegközlekedési jármûvek meghajtására, a
biogáztermelésbõl származó szerves
hulladékokat tovább lehet hasznosítani (pl. ismét trágyaként). Tabajdi Csaba
szerint a megújuló források sorából kiemeli a biogázt az, hogy a felhasználLakcímkekampány
Az Energia Klub március 6-án – a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon – indította Lakcímke elnevezésû kampányát. A
2002 / 91 / EK Európai Uniós direktíva nyomán a közeljövõben már Magyarországon
is kötelezõ lesz energetikai tanúsítványt
mellékelni az ingatlan adásvételekor. A tanúsítvány, az ún. „lakcímke“ azt mutatja
meg, hogy az adott ingatlanban milyen
hatékonyan hasznosul az energia. A kampányban az Energia Klub és partnerszervezetei ingyenesen adnak tanácsokat az épületek energiahatékonyságának javításához.
A tanúsítvány megmutatja, hogy az
adott ingatlanban milyen hatékonyan
hasznosul az energia, és szaktanácsokat ad
az épület energiahatékonyságának javítása
érdekében. A dolumentumot csak megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ szakember
állíthatja ki. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium védnöksége alatt
álló, és az Európai Bizottság által támogatott kampány egyik fõ eleme az ingyenes
Lakcímke füzet, amely közérthetõen mutatja be az épületek energiafogyasztásának
csökkentéséhez vezetõ praktikákat, technológiákat. Ezzel párhuzamosan az Energia Klub hat partnerszervezete Budapesten, Esztergomban, Gyõrött, Pécsett, Nyír-

ható nyersanyagok, mint a trágya és a
hígtrágya, a vágóhídi melléktermékek,
a szennyvíziszap vagy a kommunális
hulladék bõségesen rendelkezésre állnak az EU egész területén.
A vitában felszólalók többsége támogatásáról biztosította a magyar
szocialista delegációvezetõ jelentését,
egyes képviselõk azonban aggodalmunknak adtak hangot a környezetvédelmi kockázatok miatt.
A felvetésekre reagálva Tabajdi
Csaba elmondta, hogy megfelelõ biztonsági elõírások betartása esetén
nincs érdemi környezetvédelmi kockázata a biogázüzemeknek.

VITATJÁK

A BIOÜZEMANYAG

Á L D Á S O S VO LT Á T
A Magyar Természetvédõk Szövetsége
február végén három illetékes miniszterhez intézett levelében szólította fel
a kormányt, hogy vesse el azt a tervet,
amely a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében támogatná
a bioüzemanyag-üzemek létesítését.
Ehelyett a természetvédõk szerint inkább az energiatakarékossági beru-

egyházán és Szegeden várja a további személyes információkra vágyókat.
„A tanúsítvány, hasonlóan a mosó- és
hûtõgépeknél már ismert kategóriákhoz,
A+-tól I-ig címkézi majd az ingatlanokat,
így rögtön megtudhatjuk, hogy az egyes
családi házak és lakások mennyire felelnek
meg az energiagazdálkodás 21. századi
követelményeinek.“ – mondta Nagy Andrea, az Energia Klub projektmenedzsere. A
kedvezõbb minõsítésû lakcímke értelemszerûen növeli az adott ingatlan értékét,
hiszen mondjuk a „C“ tanúsítványú lakást
télen nemcsak kevesebb pénzbõl lehet fûteni, de nyári kánikula idején sem melegszik fel túlságosan. Így nemcsak olcsóbb,
de sokkal jobb is benne élni. Egy „H“ jelû
címke viszont mindenki számára nyilvánvalóvá teszi, hogy az ilyen otthont drágább fenntartani, fûteni, hûteni, vagyis
nem olyan kellemes használni. Energiafelhasználásunk hatékonyabbá tételével
nemcsak otthonunk kiadásait csökkentjük,
de személyesen is hozzájárulunk környezetünk megóvásához – olvasható a kampány
honlapján, a www.lakcímke.hu oldalon. A
kiadvány a 06 1 411 3518 telefonszámon
ingyenesen igényelhetõ, vagy letölthetõ az
internetrõl .

házásokra kellene több forrást biztosítani.
Az elmúlt hónapokban számos
nemzetközi intézmény és szakmai
szervezet figyelmeztetett a bioüzemanyagok társadalmi, gazdasági és környezeti kockázataira. Nagyon sokan
hívták fel a figyelmet arra, hogy a
bioüzemanyagok iránt megnövekedett
keresletnek is szerepe lehet abban,
hogy a múlt évben ugrásszerûen megnõtt az élelmiszerek és a takarmányok
ára. Ezen túl mára a bioüzemanyagok
éghajlatunkra gyakorolt kedvezõ hatása is kérdésessé vált, és egyéb környezeti károkra is fény derült – mondják
alá a természetvédõk.
„A bioüzemanyagok erõltetése
társadalmi és környezeti szempontból
is veszélyes. Ma már minden mérvadó
intézmény szakértõi – a Magyar Nemzeti Banktól a Nemzetközi Valutaalapig
– elismerik, hogy a bioüzemanyagterelés felfutása gerjeszti az élelmiszerárak rohamos emelkedését. Ezért felelõtlenség lenne, ha ezt a káros tevékenységet még támogatná is a kormányt“ – állította Fidrich Róbert, a
Magyar Természetvédõk Szövetségének programvezetõje.
„A piaci szereplõk önmagukban is
képesek produkálni az EU célkitûzésekben elõírásként szereplõ bioüzemanyag-mennyiséget. Ha ezt figyelembe
vesszük, akkor az Európai Unió támogatási irányelvei szerint ezeket a tevékenységeket nem is lehet támogatni“–
fûzte ehhez hozzá Farkas István, a Magyar Természetvédõk Szövetségének
ügyvezetõ elnöke.
„A döntéshozóknak végre figyelembe kellene venniük a bioüzemanyagok kapcsán az elmúlt hónapokban felmerült figyelmeztetéseket, és
végre egyértelmûen el kellene vetni a
bioüzemanyag-üzemek létesítésének
támogatását. A Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) keretében
rendelkezésre álló forrásokból inkább
az energiatakarékossági beruházásokra kellene több forrást biztosítani, mert
azok sokkal hatékonyabb és olcsóbb
megoldást nyújtanának mind az energiaproblémák, mind az üvegházhatás
megoldásában“ – összegzett Farkas
István.
A Bioüzemanyagok európai kontextusban címû jelentést az EU Közös
Kutató Tanácsa (Joint Research Council
– JRC), az Európai Bizottság belsõ tudományos testülete állította össze. A
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költség-haszon elemzés azt tekinti át,
hogy a bioüzemanyagok felhasználása
tényleg csökkenti-e az üvegházhatású
gázok kibocsátását, növeli-e az ellátásbiztonságot, valóban munkahelyeket
teremt-e. A jelentés lesújtó következtetéseket von le mindhárom ügyben.

LESÚJTÓ

JELENTÉS

A BIOÜZEMANYAGOKRÓL
A bioüzemanyagok termesztése közvetett hatásainak figyelembe vételével a
tudományos testület megállapítja:„túl
nagy a bizonytalanság, hogy kijelenthessük, az EU tízszázalékos célkitûzése
(az üvegházhatású gázok kibocsátásának) csökkentését eredményezi-e, vagy
sem.“ A jelentés kiemeli, hogy a nitrogénmûtrágya felhasználása által okozott üvegházhatás sokkal nagyobb a
korábbi becsléseknél, a földhasználat
megváltozása (pl. erdõirtás, tõzeglápok kiszárítása, vagy a gyepek felszántása) miatt olyan sok üvegházhatású
gáz jut a levegõbe, hogy az kioltja a
bioüzemanyag célokra termesztett növények növekedése során megkötött
szén-dioxid hatását.
Az EU jobban tenné, ha további
tárolókapacitások létrehozásába fektetne be, amely tartalékokat jelentene a
rövid távú ellátási problémák esetén,
mint hogy sokkal nagyobb összegeket
költ bioüzemanyagokra, melyek csak
korlátozott megoldást adnak az ellátási
bizonytalanságra. A jelentés szerint
lesznek pozitív hatások is, de túl kicsik
a költségekhez képest.
Energia tanácsadó központ
épül Mórahalmon
Április végére készül el Mórahalmon
az úgynevezett energia tanácsadó
központ, ahol májustól az alternatív
energia elõnyeirõl és árnyoldalairól is
széleskörû tájékoztatást lehet majd
kapni.
A központban lesznek olyanok,
akik energetikai és ökológiai szempont alapján tudnak tanácsot adni
egy-egy építkezéshez. Kísérletezni is
fognak, a fûtési és villamos energia
felhasználás alternatív lehetõségeit
vonultatják majd fel. Így helyben
tudják majd igazolni, mivel, mennyit
lehet spórolni. A mórahalmiak a
mezõgazdasági termelés kapcsán
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A lehetséges munkahelyteremtés
nem több, mint vágyálom, ugyanis a
bioüzemanyag-szektorban létrejövõ
munkahelyek nagyon valószínû, hogy
más szektorokban állások megszûnéséhez vezetnek. A tudományos testület szerint az EU bioüzemanyag-célkitûzéseinek nettó hatása a foglalkoztatásra jelentéktelen lenne.
A jelentés megállapítja, hogy a
bioüzemanyagok használatának költségei túlszárnyalják az általuk biztosított elõnyöket. Számításuk szerint „a
bioüzemanyagokra vonatkozó célkitûzések következtében 80 százalékos valószínûséggel 33 és 65 milliárd euró
közötti összeggel csökken a lakosság
jóléte.“ A jelentést azzal az állítással
zárják, hogy ugyanannyi pénz és biomassza felhasználásával sokkal nagyobb üvegházgázkibocsátás-csökkenést lehetne elérni, ha csak egy átfogó célkitûzés lenne, és nem lenne
külön ilyen a közlekedésben felhasznált bioüzemanyagokra.
A Magyar Természetvédõk Szövetsége (Föld Barátai Magyarország)
szerint miután a jelentés lesújtó véleménnyel van a bioüzemanyagokkal
kapcsolatos uniós elképzelésekrõl, az
EU-nak fel kell adnia a bioüzemanyagokkal kapcsolatos terveit, és forrásait végre az éghajlatváltozás valódi
megoldásaira kell összpontosítania.
Az Európai Bizottság által javasolt
bioüzemanyag-politika nem jelent
semmi elõnyt az éghajlatváltozás
szempontjából, ugyanakkor hatalmas
környezeti károkat okoz. Most, hogy a
Bizottság szekértõi is ugyanezt mondják, ideje félredobni a bioüzemanyagra vonatkozó célkitûzéseket. Újszerû
gondolatokra van szükség, amelyek
megmaradt növényi hulladék másodlagos felhasználásának lehetõségeit is
vizsgálni fogják. Az érdeklõdõk megtudhatják, hogyan lehet optimálisan
mûködtetni a napkollektorokat, vagy
hogy mikor nem váltja be a hozzá
fûzött reményeket egy szélkerék?
Az elõbbiekbe tartozik, hogy egy
napkollektor közel ötven százalékkal
hatékonyabb, ha nem rögzítik fixen,
hanem az követi a bolygó mozgását.
Az utóbbiakra pedig példa, hogy egy
szélkerék kis magasságban nem fogja
beváltani a hozzá fûzött reményeket,
mivel ott alig fúj a szél.

valóban megoldást jelentenek az éghajlatváltozásra, miközben megõrizzük a természetes élõhelyeket. Az igazi megoldás abban rejlik, hogy csökkentjük az energiafelhasználást, fejlesztjük a tömegközlekedést, növeljük
városaink energiahatékonyságát, valamint az autógyártókat rákényszerítjük
az alacsonyabb fogyasztású gépkocsik
gyártására.

ÉRVEK

A BIOMASSZA

MELLETT
A távlati energiapolitikai programról
szóló országgyûlési határozati javaslattal
kapcsolatban a Biomassza Termékpálya
Szövetség (Bitesz) elnöksége február végén rámutatott, hogy a dokumentumban a megújuló energiaforrások hasz-

nosításával kapcsolatos konkrét teendõk
elégtelen, illetve meglehetõsen erõtlen
módon szerepelnek. A nukleáris energia, illetve a fosszilis energiahordozók
(pl. földgáz) szerepének hangsúlyozása,
az ezekkel kapcsolatos konkrét feladatok
megfogalmazása mellett a biomassza
kifejezés a határozati javaslatban nem is
fordul elõ, miközben Magyarország természeti adottságait tekintve ez az egyik
legjelentõsebb megújítható energiaforrásokkal bír – állítják. Mindemellett a határozati javaslat a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatban úgy
fogalmaz, mintha az egy merõben új
feladatként jelentkezne, ami egyfelõl
nem felel meg a valóságnak, másfelõl ha
igaz lenne, igen szomorú képet festene
az ezért felelõs kormányzati szervek
munkájáról. A szöveg egésze azt az érzetet kelti – véli a Bitesz –, hogy Magyarország még mindig képtelen egyes gazdasági erõcsoportok érdekeinek szorításából kiszabadulni. Mindez jól láthatóan
találkozik azokkal a véleményekkel,
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|

Energia

amelyek az utóbbi idõben elbizonytalanodást okoztak a biomassza energiaforrásként való hasznosíthatóságáról szólva, mindenekelõtt az etanolgyártást, és
az annak egyik lehetséges alapanyagául
szolgáló kukoricát illetõen – azt az érzetet keltve, mintha etanolt csak kukoricából, illetve kizárólag az élelmiszertermelést érintõ alapanyagból lehetne
gyártani.
A Bitesz mindezt aggályosnak tartja, és elvárja, hogy a határozati javaslatban szereplõ feladatok végrehajtása, a
konkrét cselekvési programok, szabályozási feltételek kialakítása során a kormányzat valós súlyának, szerepének
megfelelõ jelentõséget tulajdonítson a
biomassza-potenciál energetikai célú
hasznosításának.
A szervezet a foglalkoztatási helyzet

kilencvenes évek eleje óta napjainkig,
addig hazánk a különbözõ jogszabályi, technológiai és egyéb hiányosságoknak „köszönhetõen“ nem, vagy
csak alig tett a szélenergia rejtette lehetõségek kihasználása érdekében ez
idáig lépéseket – szögezte le Olajos
Péter MDF-es EP-képviselõ, Szilágyi
Szilviával közösen írt, az Uniós Értesítõben megjelent tanulmányában.
A szélenergia egyike az emberiség legrégebbi idõk óta kiaknázott
erõforrásainak. A szélenergia-ipar, a
szélturbinagyártás napjainkra Európa
egyik legdinamikusabban fejlõdõ
megújuló-energia-iparágává nõtte ki
magát. 2005-ben a beépített kapacitás Európában 40 517,8 MW volt, ezzel Európa elérte és túllépte az Európai Bizottság által 1997-ben 2010-re

javítása érdekében teendõ lépések
szempontjából is fontosnak ítélik a biomassza hasznosításával kapcsolatos fejlesztéseket, ennek részeként – többek
között – a környezetvédelmi, illetve
energetikai célú erdõtelepítéseket.
A Bitesz elnöksége szükségesnek
látja, hogy egy energiapolitikai kerekasztal szervezzenek a közeljövõben, amelynél az illetékes kormányzati szervek mellett helyet kapnnáak a mértékadó szakmai és tudományos szervezetek, a leginkább érintett gazdasági szereplõk és a
kérdéskörrel foglalkozó civil szervezetek
képviselõi is.

célul kitûzött 40 000 MW-os mennyiséget. A jelenlegi célkitûzések szerint
2030-ra Európában mintegy 100 000
MW-nyi mûködõ beépített kapacitás
várható; becslések szerint erre az idõszakra Európa energia-igényének
húsz százalékát szélenergiából fogják
megtermelni.
Hazánkban az uniós átlaghoz képest elég nagy késéssel, csak a 2000es évek elején indult meg a szélenergia hasznosítása villamosenergia-termelésre szélturbinák segítségével. A
Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító és a Magyar Energia Hivatal a rendszerirányítás biztonságára
hivatkozva jelenleg összesen 330 MW
beépített kapacitás kivitelezését engedélyezi. A beruházók vállalkozási kedvét és az ágazatban rejlõ potenciális
kapacitásokat ezen értékkel szemben
jól tükrözi, hogy 2006. márciusáig
1138,1 MW-nyi beépített kapacitás
megvalósítására nyújtottak be engedélykérelmet.

A

SZÉLERÕMÛVEK MELLETT
IS VOKSOLNAK

Annak ellenére, hogy a szélenergia
felhasználása, a szélenergiával történõ elektromosáram-termelés az európai megújulóenergia-piac húzóágazatának számít, ahol soha nem tapasztalt fellendülés következett be a

Bár 2006 során az engedélyezhetõ összkapacitást, illetve az ennek
megfelelõ szélerõ-teljesítményt szétosztotta a hatóság, szélerõmûbõl Magyarországon mind ez idáig negyven
mûködik, összesen 61,675 MW kapacitással, több mint két évvel az engedélyek kiosztása után. Mindezt érthetetlennek nevezi a szerzõpáros, megkockáztatva, hogy hazánk mintha tudatosan választaná a lemaradást. Álláspontjuk szerint rögtönzött megoldások, a szükséges jogszabályi háttér
hiányosságai, a támogatási rendszer
kidolgozatlansága, információhiány
és felkészületlenség jellemzi ma hazánkban a megújuló energiaforrások
felhasználását. „Amikor vállalkozások, magánszemélyek sora állna készen konkrét projektötletekkel, tervekkel az egyes megújuló források kiaknázására, Magyarországon
elõfordulhat,
hogy olyan vállalkozások kapnak engedélyt,
amelyek ténylegesen
meg sem kívánják valósítani a szóban forgó beruházást, csupán
jó befektetési lehetõséget keresnek, a
tényleges megvalósítást így évekkel elhalasztva, avagy elõfordulhat az, hogy a
meglévõ engedélyezési rendszer átláthatatlansága és aránytalan költségei
miatt a befektetõk inkább visszalépnek a tervezett beruházástól.“ – olvasható a tanulmányban.

EGYELÕRE

NEM SZÁMOLNAK A

SZÉLENERGIA ÁTTÖRÉSÉVEL
Megint mások, bár fontosnak tartják,
továbbra is kis részarányt jósolnak a
szélenergiának. Egy szûk körû, a Nobelbékedíjas Al Gore volt amerikai alelnök
részvételével Varsóban tartott nemzetközi tudományos megbeszélésrõl beszámolva Kroó György, az MTA alelnöke
elmondta: „az új energiaforrások kapcsán nagyon óvatosan megfogalmazódott, hogy a kukoricából elõállított
bioetanol a módszer alacsony hatékonysága miatt nem oldja meg a gondokat. A szélenergia, bár fontos, viszonylag kis hányadát képezheti az
energiatermelésnek.“
(májer)
Önkormányzati havilap
2008 március

7

w w w . b i t e s z . h u

K ö r n y e z e t v é d e l e m

8

Önkormányzati havilap
2008 március

w w w . h a s z n o s h i r e k . h u

R i p o r t

Mire jó a világ legnagyobb egérpadja?
Ivádon nem fogynak ki az ötletekbõl, és nem sajnálják azokat megosztani

Felgyújtott egy mobilpostát,
egy ötszáz forintos zászlót
hétmilliós játszótérre cserélt,
most pedig a világ legnagyobb egérpadját építi, és
árulja húszezer darabját. De
árul „halhatatlanságot“ is: a
vevõ a település utcanévtábláin maradhat meg az utókor
emlékezetében. Õ Ivády Gábor, Ivád község polgármestere (Ivád település dr. Ivády
Sándor terérõl), aki újabban
polgármester-társait igyekszik közös virtuális asztalhoz
ültetni, és tapasztalataik átadására bírni a www.kozigforum.hu honlapon.
Ivády Gábor akkor vált ismertté a szélesebb nyilvánosság elõtt, amikor a kispostájuk bezárása ellen tiltakozott.
A szerkesztõségi levelezõrendszerünkbe naponta több tucat meghívó
érkezett akkor is, az egyiket kinyitva, a
szokásos sablon szöveg: ...meghívjuk a
szerkesztõség munkatársait ekkor és
ekkor ide és ide, ahol – mintha a világ
legtermészetesebb dolga lenne –: felgyújtunk egy mobilpostát. Reméljük,
meg tudja tisztelni rendezvényünket,
üdvözlettel, stb.
Az akció látványos volt – igaz, a
mai napig mobilposta szolgálja ki a települést.
Azóta számos ötletrõl hallhattunk,
amellyel az ivádiak, élükön a polgármesterrel, igyekeznek megmenteni
hátrányos helyzetû, ÖNHIKI-s településüket.
A legnagyobb siker a cserebereakció volt. Ivád község polgármestere
elhatározta, hogy elindít egy cseremozgalmat, melynek befejeztével megvalósulhat az ivádi gyerekek álma, hogy
legyen egy saját játszóterük. Egy kis
asztali zászlóval indult az akció, amelynek értéke körülbelül ötszáz forint volt.
Ezt elcserélték egy kicsivel értékesebb
valamire, azt aztán egy következõ csere
útján megint egy kicsivel drágább dologra. Végül hétmillió forint értékû ját-

szóteret sikerült Ivádon létrehozni. Sõt
egy rugós játékszert Kutasó községnek
adtak, ahol ez a kis játék olyan folyamatokat indított el, hogy – támogatással, szponzorok bevonásával – ott is sikerült egy saját játszóteret kialakítani.
Aztán jött az utcanéveladás. Ivády
Gábor bevallása szerint még nem sikerült eladniuk egy méter utcát sem. „Lehet, hogy túlzottan fölpozicionáltuk az
árát“– mondja mosolyogva. De most
jelentõs árcsökkentést hajtottak végre,
és nemzetközi aukciós portálokra teszik
fel a lehetõséget. Egy méter utca árfolyama tíz-tizenkétezer forint, így a legolcsóbb – legrövidebb – utca elnevezéséért hárommillió forintot kell fizetnie
annak, aki így akarja beírni magát, vagy
rokonát, ismerõsét az utókor emlékezetébe.
Nem történt még esketés sem a levegõben – viszont tudomásunk szerint
a mai napig Ivády Gábor az egyetlen
polgármester Magyarországon, aki vállalja, hogy ejtõernyõs ugrás közben adja össze a párokat. Bizonyára elõbbutóbb akad majd jelentkezõ is erre. (Az
elsõ korábbi párt végül technikai okok
miatt ejtõernyõs ruhában ugyan, de a
földön eskette meg a polgármester.)
És itt a legújabb kezdeményezés: a
világ legnagyobb egérpadja. Valójában
egy sportpályát szeretne az önkormányzat, s az a lebetonozott terület,
amelyre az egérpadot felfektetik majd
éppen akkora lesz, hogy a rekordkísérlet után kézilabdapályaként használhassa a falu és a kistérség. A 20x40
méteres területen Ivád község címerét
szeretnék kirakni húszezer darab normál méretû egérpadból. Az egérpadok
– a piaci áraknak megfelelõ összegért –
már rendelhetõk a polgármesteri hivatalban vagy a www.ivad.hu honlapon.
Egyéni minta, arckép, városfotó is kérhetõ rájuk, amelyekbõl aztán egy szoftver segítségével állítják össze a címert
ábrázoló mozaikképet a rekord idejére.
A bevételbõl, illetve a szponzori felajánlásokból a polgármester azt reméli,
hogy nemcsak a kézilabdapálya, hanem egy igazi kis szabadtéri sportkomplexum jöhet majd létre.

Ivády Gábor nem irigy az ötleteire,
sõt éppen azt szeretné, ha kreatív és
tenni akaró településvezetõk együtt,
egymás segítségével próbálnának meg
elõrébb lépni. Ennek érdekében hozta
létre a www.kozigforum.hu-t. Ide csak
polgármesterek írhatnak, mégpedig saját nevükön, nem valami becenév (nicknév) mögé bújva, és csupán egyetlen
téma (topik) van a vendégeknek fenntartva. A regisztrációkat ellenõrzik, a
fórumot moderálják; egy-két hónapos
mûködés után már százötven polgármester jelentkezett be az oldalra. Mirõl
beszélgetnek? Legnépszerûbb a pályázatok csínjának-binjának megvitatása,
aztán jönnek a társulások, együttmûködések ügyei, majd a pénzügyek.
Ezen belül szó van pl. az ÖNHIKI kérdéskörérõl (eddig leginkább kistelepülésekrõl jelentkeztek be a polgármesterek), de „trükkök“ megosztására is van
lehetõség
A polgármesterek ugyanis nem nagyon tudnak beszélgetni, tapasztalatokat cserélni. Egy-egy konferencia szünetében, ahol találkozhatnak, csak
azok váltanak néhány szót, akik már
amúgy is ismerik egymást – indokoja
kezdeményezését Ivády Gábor. A fórumon a polgármesterek tudják figyelmeztetni egymást, hogy mibe érdemes
belevágni, mibe nem, mondjuk a
LEADER-elszámolás olyan körülményes,
hogy több energiát vesz el, mint ami
hasznot hoz. A cél, hogy a fórum meghatározó tényezõ legyen, hogy pártpolitikától függetlenül fel tudjanak sorakozni egy-egy ügy mögött – amilyen
például a vasúti szárnyvonalak megszüntetése, vagy a kisposták bezárása
elleni tiltakozás – sorolja a polgármester.
Mondani sem merem, hogy a fórumon már egy önkormányzati párt
koncepciója is felmerült, hiszen az önkormányzati oldal, fõleg a kistelepülések gyakran érzik úgy, hogy nincsen
igazi képviseletük a parlamentben. Ez is
egy jó téma, lehet róla vitatkozni a
www.kozigforum.hu-n.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
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Csalhatatlan-e az Állami Számvevõszék?
Polgármesterek a megfellebbezhetetlen ÁSZ-ról

Egyre több polgármester sérelmezi, hogy az Állami Számvevõszék megállapításai megfellebbezhetetlenek, döntéseit
nem lehet feljebbviteli fórum
elõtt megtámadni. Bár az ügy
már többször megjárta az Alkotmánybíróságot is, a vita
nem jutott nyugvópontra, hiszen a városvezetõk szerint a
testület megállapításai gyakran súlyos, anyagiakban is
mérhetõ károkat okoznak.
A költségvetési ellenõrzés – leegyszerûsítve – nem más, mint a gyakorlat, a valós helyzet összehasonlítása a jogszabályi követelményekkel.
Ezt mindenekelõtt a belsõ ellenõrzési rendszer dolga, ugyanakkor többféle külsõ ellenõrzési mechanizmus
is mûködik.
Az önkormányzatokat kívülrõl
ellenõrzõ szervek közül meghatározó jelentõségû a számvevõszéki ellenõrzés, hiszen értékítélete mértékadó az önkormányzati gazdálkodás
megítélése szempontjából. De legalább ilyen fontos a független
könyvvizsgálói ellenõrzés, amely
több mint tízéves múltra tekint viszsza az önkormányzati szférában, s a
képviselõ-testület számára kontroll
jelent, minõsítése pedig a lakosság,
a piaci szereplõk, hitelintézetek számára jelzésértékû.
E kettõ pedig bizony nem mindig esik egybe: elõfordul, hogy másképp értelmez valamit a könyvvizsgáló és másképp az ÁSZ. Kettõjük
között azonban az a különbség,
hogy az ÁSZ véleménye megfellebbezhetetlen, a számvevõszék jelentéseiben megfogalmazottak ellen
nincs jogorvoslati fórum, az ellenõrzött szerv csupán észrevételt tehet,
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fellebbezési vagy felülvizsgálati kérelmet nem nyújthat be. Ebbõl pedig
az ellenõrzött szerv vezetõinek mérhetõ kára származik.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
A SZÁMVEVÕSZÉKRÕL
Az Alkotmánybíróság 1250/E/1995.
AB. határozatában foglalkozott ezzel a
problémával egy nagyközségi önkormányzat indítványa alapján. Az indítványozó szerint a jelenlegi gyakorlat
megfosztja az ellenõrzött szervet az
Alkotmány 57. § (5) bekezdés által
mindenki számára minden állami döntés ellen biztosított jogorvoslat lehetõségétõl. Egyben törvényhozói mulasztást is lát abban, hogy az ÁSZ-tv. nem
rendelkezik a számvevõszéki megállapítások szervezeten kívüli felülvizsgálatáról.
Az Alkotmánybíróság ezzel szemben azt állapította meg, hogy az ÁSZ
nem jár el hatóságként, nem hoz a
vizsgált szervre – a vizsgálat tartama
alatti kármegelõzés céljából anyagi és
pénzeszközök zárolása és a pénzeszközök felhasználásának ideiglenes felfüggesztése kivételével – kötelezõ határozatot, vagy más elnevezésû, de határozatnak tekintendõ döntést. Az ellenõrzési megállapítás nem tartalmaz
mást, mint a vizsgált szerv gazdálkodásáról kialakított számvevõszéki véleményt. Ha pedig a véleményt kifejezésre juttató megállapítás nem hatósági
aktus, nem is lehet, nem is lenne értelme ellene jogorvoslatot biztosítani.
Az Alkotmánybíróság is vizsgálta
azt a lehetõséget, hogy az ellenõrzést
végzõ személy megállapításai is lehetnek tévesek, de megítélése szerinte ennek kiküszöbölésére elégséges az ellenõrzési megállapításokra tehetõ észrevételezés jogának biztosítása, és az
ÁSZ reagálási kötelezettsége.
Összességében az Alkotmánybíró-

ság arra az álláspontra jutott, hogy az
ÁSZ megállapításai olyan számvevõszéki véleményt tartalmazó javaslatok,
melyekben az Országgyûlés hivatott
határozni, így a jogorvoslati eljárás biztosítása nem indokolt, a beadványt pedig elutasította. Vagyis a jogorvoslás
lehetõsége a politika kezében van.

ZSEBBEVÁGÓ

VÉLEMÉNY

Az Állami Számvevõszék véleménye
azonban nem a fióknak íródik: a beadványozó nagyközség súlyos milliókat
fizetett vissza az államnak az ÁSZjelentés alapján – s ha szerinte megalapozatlanul, fellebbezésre az alkotmánybírósági határozatot követõen
végképpen nincs lehetõsége.
Az ÁSZ jogállását, vizsgálatainak
jogszabályi környezetét tekintve a jelentések és a bennük foglalt javaslatok
közigazgatási vagy polgári jogi értelemben véve valóban nem kötelezõ
erejûek – még ha emberemlékezet óta
nem is volt példa arra, hogy a T. Ház
másképp döntött volna, mint amit az
ÁSZ javasolt. Van azonban a kérdésnek
egy másik aspektusa is.
Az ÁSZ ellenõrzései meglehetõsen
tág értelmezésben vizsgálják a gazdálkodás szabályosságát, hiszen az ÁSZvizsgálat – mint azt tapasztaltuk – a
polgármesteri hivatal mint szervezet
belsõ informatikai rendszerének vizsgálatáig, a polgármesterei hivatal mint
munkahely belsõ szervezeti rendszerének, a szervezeti egységek létszámának érdemi vizsgálatáig, sõt a végrehajtási szinten dolgozó alkalmazottak
munkaköri leírásának vizsgálatáig terjedhet ki. Ilyen tág téren számtalan eltérõ jogértelmezési kérdés merül fel.
Ezek a jogértelmezési kérdések nem is
feltétlenül pénzügyi-számviteli jellegûek, legtöbb esetben a társasági jog,
polgári jog, önkormányzati jog, sõt a
munkajog területein állnak elõ.

E l l e n õ r z é s

Ezeken a jogterületeken az önkormányzati oldalon érvelõ szakembereknek – jogászoknak, közgazdászoknak,
humánpolitikai szakembereknek, informatikusoknak – lehet ugyanolyan
mértékû, sõt akár nagyobb tudásanyaguk is, mint a számvevõknek. A számvevõi jelentések ugyanakkor – holott a
levelezés során még egyes esetekben
elismerik az eltérõ jogértelmezés lehetõségét – saját álláspontjukat tényként
tüntetik fel, és sommás megállapításokat tartalmaznak az ellenõrzött szerv
munkájáról, a szervet irányító vezetõk
szakmai tevékenységérõl.

N Y I LV Á N O S A N
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szággyûlés a visszafizetéssel, kiegészítõ
támogatással összefüggõ – sok száz –
eseti pénzügyi igazgatási jellegû döntés
megalapozottságát, valódiságát, helytállóságát ellenõrizze. Pontosan erre a feladatra hozta létre a Számvevõszéket.
Zilinszky János alkotmánybíró azt is
megállapította, hogy az ÁSZ szervezeti
és mûködési szabályzata és az önkormányzati és a területi ellenõrzési igazgatóság ügyrendje elõírásai alapján a szervezeti rendszer sem biztosítja az ellenõrzést végzõ számvevõ-tanácsos megállapításának elfogulatlan, másodfokúnak
tekinthetõ elbírálását.

TELJESÍTHETETLEN

KIJELENTÉSEK

FEL ADATOK, HATALMI ÁGAK

Mindez pedig akár a jó hírnévhez fûzõdõ jog problémáját is felveti, hiszen a
számvevõi jelentések nem zártkörû
szakmai anyagok, amelyek pusztán az
ellenõrzött szerv részére fogalmaznak
meg megfontolandó ajánlásokat. A jelentések az ellenõrzést követõen a létezõ legnagyobb nyilvánossághoz jutnak: az ÁSZ intenetes honlapján teljes
terjedelemben olvashatóak. Igaz, hogy
a honlap megjeleníti a vizsgálati jelentésre tett észrevételeket is – az anyag
legutolsó oldalain –, de nagyobb súlyú
az, ha az észrevétel ellenére az ÁSZjelentés sommásan azt tartalmazza,
hogy a polgármester vagy a jegyzõ bizonyos esetben törvényt sértett. Így az
egyszerû helyi lakos akkor sem lenne
sokkal okosabb, ha véletlenül elolvasná
az összefoglalón túl még a polgármester észrevételeit is: egy mellette, egy ellene – ki tudja, kinek van igaza?

Az ÁSZ-tv. említett 19. §-a ugyan felelõssé teszi az ellenõrzést végzõ személyt és az ÁSZ elnökét a megállapítások helytállóságáért, az adatok
megalapozottságáért és valódiságáért, de e felelõsség érvényesülésének
jogintézményi fórum- és garanciarendszerét nem teremti meg – fogalmaz az alkotmánybíró különvéleményében. E jogalkotói mulasztást
még formálisan sem pótolja az a jogalkotói megoldás, amely az ÁSZ elnökének – független szerv által sem
tény-, sem jogszerûségében felül nem
bírálható – jelentéseinek oly módon
ad kötelezõ erõt, hogy a több száz
egyedi vizsgálati jelentés alapján az
Országgyûlés intézkedik törvény formájában. Ez a megoldási mód összeegyeztethetetlen a hatalmi ágak elválasztásának elvével.
Az alkotmánybíró szerint alkotmányellenes törvényben megjeleníteni
több száz olyan eseti rendelkezést,
amely jellegét tekintve meghatározott
pénzösszeg visszafizetésére kötelezõ
igazgatási határozat.
Az Állami Számvevõszék jelentéseivel kapcsolatban az a helyzet áll
fenn, hogy az ügyben az Országgyûlés
elé terjesztése elõtt még nincsen helye
jogorvoslatnak, az Országgyûlés döntését követõen pedig már nincsen helye, mivel a törvény sérelmezett rendelkezése normatív formában megjelenõ egyedi aktus, amelynek alkotmányossági felülvizsgálatára az Alkotmánybíróságnak egyedi volta, rendes
bíróságnak normajellege miatt nincs
hatásköre.
A szabályozási mód azon a szemléleten alapul, hogy a parlament mindenható, tehát a hatalmi ágak szétvá-

EGY
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KÜLÖNVÉLEMÉNY
Az AB nem volt teljesen egységes a fenti
határozat meghozatalakor: Zlinszky János alkotmánybíró különvéleményt fogalmazott meg, és a mulasztással elkövetett alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó indítványt megalapozottnak tartotta.
Érvelése szerint az ÁSztv. 19. § (1)
bekezdése alapján az ÁSZ elnöke – aki a
törvény 18. §-a alapján „az év során végzett ellenõrzésekrõl jelentésben tájékoztatja az Országgyûlést“ – „felelõsséggel
tartozik az Országgyûlésnek az általa benyújtott jelentések adatainak és ténymegállapításainak valódiságáért és helytállóságáért.“
Képtelenség ugyanis, hogy az Or-

lasztásától függetlenül a bírói hatalom
körébe tartozó kérdésekben is megfellebbezhetetlenül határozhat – vonja le
a konzekvenciát Zlinszky János.

MEGOLDÁSI

JAVA SL ATOK,

NEMZETKÖZI PÉLDÁK
A jogállam alkotmányos jogkörében eljáró parlamentje alkotmányos hatáskörének figyelembe vételével kellene a kérdés részletes szabályozását kidolgozni –
olvasható a különvéleményben. Az európai fejlõdés iránya az önkormányzatiság.
Ebben a szellemben indult el Magyarországon is a társadalmi fejlõdés, amihez
azonban nem elég a különbözõ önkormányzatok megalakítása, szükséges lenne a mûködésük biztosítékainak anyagi
és jogi rendszere is.
A jogalkotó többféle módon orvosolhatná a jelen panasz tárgyát képezõ
mulasztást. Hozhatna olyan rendelkezést, hogy az ÁSZ – a szervezeten belül
véglegesnek tartott – megállapításait államigazgatási határozatnak nyilvánítja, s
ezáltal megnyitja azok bírósági felülvizsgálati lehetõségét. A nemzetközi törvényhozási gyakorlat ismer olyan megoldást, amely szerint független ad hoc bizottság – további jogorvoslat mellõzésével – dönt a megtámadott megállapítások ügyében. Speciális bírósági tanácsokat is lehet szervezni az ÁSZ keretében,
vagy a szervezetet számviteli bírósággá is
át lehet alakítani.

ROSSZ
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TETT ÖNKORMÁNYZATOK
A fenti érveléssel pártállástól függetlenül feltehetõen csak egyetérteni tudnak az önkormányzati vezetõk. Hogy
mennyire így van ez, arra álljon itt egy
idézet a Budapest Hegyvidék önkormányzatának az ÁSZ legutóbbi jelentésére adott válaszából: „Véleményünk
szerint egyedi tapasztalatok alapján levont következtetések általánosító megfogalmazása és az egyes hiányosságok
többszöri megjelenítése a hibák, hiányosságok számosságát sugallja, felnagyítja. Mindez az önkormányzati
gyakorlatot indokolatlanul kedvezõtlen
színben mutatja be.
Eltérõ álláspontunkat továbbra is
fenntartjuk, egyben szeretnénk felhívni
a figyelmet az államháztartási szabályok összhangjának hiányára, a gyakorlati alkalmazhatóság eltérõ értelmezhetõségére.“
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
2008 március
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Egybeszámítási bonyodalmak

Nagy fejtörést okozott egy
2008-ra szóló közbeszerzési
terv elkészítése. Az érintett termelõi értékesítõ szervezet
(tész) 2007-ben több EU-forrásból többségi részben támogatott közbeszerzési eljárást
folytatott le, és 2008-ban is
lesznek olyan beszerzései, melyek tárgyai megegyeznek a
2007. évben lefolytatott eljárások beszerzési tárgyaival. Alkalmazni kell-e a közbeszerzési
törvény (Kbt.) egybeszámítási
szabályait?
Esetünkben a tész 2007. év márciusában indított nyílt közbeszerzési eljárást
közösségi eljárási rendben targoncák és
egyéb betakarítást, gyümölcsszedést,
szállítást segítõ gépek beszerzésére. A
2008. évben elfogadott elismerési terv
módosítás szerint 2008. április 30.-ig
kell az ugyancsak ilyen tárgyú gépbeszerzéseit megvalósítani, azaz erre az
idõpontra a gépek leszállításának meg
kell történni. Ellenkezõ esetben a támogatás ez évben nem vehetõ igénybe.
Hogyan viszonyulnak a 2007. évben befejezett beszerzések és a 2008.
évi beszerzések egymáshoz? A Kbt.
egyik legnehezebben értelmezhetõ rendelkezése az egybeszámítás. Eszerint az
új közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapításánál a korábban lefolytatott eljárás értékét is figyelembe kell
venni, ha a beszerzésre egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt került
sor, és a beszerzésre egy ajánlattevõvel
lehetne szerzõdést kötni, továbbá rendeltetése azonos vagy hasonló, illetõleg
felhasználásuk egymással közvetlenül
összefügg.
Már az elsõ mondat megfogalmazásánál érzünk némi bizonytalanságot.
Mit jelent az „érték“ szó? A korábban lefolytatott eljárás kezdetekor megállapí-
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tott becsült értéket, vagy azt a szerzõdési értéket, amelyen a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdést megkötötték? Mi mindkét eshetõséget számba vettük.
Elsõ lépésként meg kell vizsgálni,
hogy a konkrét ajánlatkérõ beszerzései
tekintetében az egybeszámítás idõtartama az egy költségvetési év, vagy a tizenkét hónap.
Fõszabály az egy költségvetési éven
belüli beszerzések egybeszámítása.
A számviteli szabályok szerint költségvetési évnek az az idõtartam minõsül, amelyre a költségvetési beszámoló
készül (általában és esetünkben megegyezik a naptári évvel). Ez esetben a
tésznek nem kellene közbeszerzési eljárást lefolytatni a 2008. évi beszerzés tekintetében.
A fõszabályhoz képest kivétel a tizenkét hónapos idõtartam meghatározása, amelyet – a 37.§ (1) bekezdésére
hivatkozás miatt – rendszeresen, illetõleg idõszakonként visszatérõ jelleggel
kötött szerzõdések tekintetében kell alkalmazni.
A Kbt. nem ad meghatározást arra
vonatkozóan, milyen beszerzés minõsül
rendszeresen, illetõleg idõszakonként
visszatérõ jellegûnek. A Kbt. indokolása,
azaz a törvényjavaslathoz fûzött általáSDR 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

nos indokolás a 37. § a „rendszeresen ismétlõdõ árubeszerzések“ meghatározást használja. Ettõl sem leszünk okosabbak.
Marad a Magyar Értelmezõ Kéziszótár, melynek segítségével szavanként
fejtjük meg a jogi rendelkezés tartalmát.
Hosszas elemzés után megállapíthatjuk,
hogy a bálázógép és a targoncák esetében a beszerzés nem tekinthetõ rendszeresnek, mivel csak két beszerzési ciklusról van szó (2007. évi és 2008. évi) ,
így a beszerzések szabályos ismétlõdése,
és ennek állandó jellege nem állapítható
meg. Megállapítható viszont a 2007.
évben lefolytatott és 2008. évben lefolytatni kívánt beszerzések egymáshoz viszonyított idõszakos jellege, hiszen negyedéves elismerési terv módosításhoz
kapcsolódnak, tehát a beszerzések folyamatossága, folytonossága fennáll.
Nagy sajnálattal jutunk arra a jogi következtetésre, hogy ajánlatkérõnk esetében
a tizenkét hónapon belüli beszerzések
számítandók egybe.
Mindezek alapján tehát a bálázógép és targoncák beszerzésének értékét, ami 17 200 000 Ft, hozzá kell számítani a korábbi beszerzések értékéhez,
ami 60 000 000 Ft, tehát az új beszerzés értékét 77 200 000 Ft-ban kell megállapítani.
Mindez azzal a súlyos következménnyel jár, hogy amíg a 17 200 000 Ft
érték esetén a támogatott szervezetnek
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, addig az egybeszámításnak köszönhetõen egy közösségi eljárási rendbe
tartozó nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles.
Tudomásunk szerint a közbeszerzési törvény módosításának tervezete tartalmazza az egybeszámítás szabályának
mellõzését. A magunk részérõl támogatjuk ezt a törekvést.
Dr. Littmann Éva
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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Az uniós országokban is kevés a nõi vezetõ
Magyarország utolsó elõtti a nemek közötti egyenlõség mutatóit tekintve

Európában a nõk még mindig ki vannak szorítva a vezetõi pozíciókból, mind a politikában, mind pedig az üzleti
szférában – tudhatjuk meg
az Európai Bizottság által
nemrégiben készített jelentésbõl. Magyarország ebbõl
a szempontból különösen
rossz mutatókkal rendelkezik, egyedül Máltán ül kevesebb nõ a parlamentben a
huszonhét tagországból.
Magyarországon a lakosság több mint
fele, a diplomásoknak pedig több mint
ötvennégy százaléka nõ, sõt a közgazdasági, illetve a jogi diplomával rendelkezõk között ez az arány hatvan százalék. Ennek ellenére a nõk aránya az országgyûlési képviselõk között mindössze tíz százalék. Magyarországon az
országgyûlési képviselõk közül 343 férfi
és 43 nõ. Az Európai Unióban kizárólag
Máltán vannak kisebb arányban nõk a
parlamentben.
Az Eurostat adatai alapján, az uniós országok parlamentjeiben a képviselõk huszonnégy százaléka nõ (tíz évvel
ezelõtt ez az arány még tizenhat százalék volt), és a miniszteri posztokat is ehhez hasonló arányban kapják meg. A
magánszféra vezetõ vállalatainál tíz magas beosztásban dolgozó közül kilenc
férfi, emellett férfiak töltik be a vállalatvezetõi pozíciók kétharmadát is. A jelentés elõkészítésként szolgál a 2008ban induló Nõk a hatalomban elnevezésû európai hálózat létrehozásának.
A jelentés, mely A nõk és a férfiak a
döntéshozatalban 2007-ben – a helyzet
és a tendenciák elemzése címet viseli,
feltárta, hogy a nõi képviselõk aránya az
országok parlamentjeiben (egész parlament/alsóház) másfélszeresére nõtt,
tizenhatról huszonnégy százalékra – az
1997-es és a 2007-es adatokat összehasonlítva. Ez az arány ugyanakkor még
mindig kisebb annál a kritikus harminc

százaléknál, amelyet – különféle megállapítások szerint – teljesítve kijelenthetjük, hogy a nõk jelentõs politikai befolyásra tettek szert. Az Európai Parlament éppen csak, de fel tudja mutatni
a megfelelõ számot, itt ugyanis
harmincegy százalék nõ. A nemzeti
kormányok miniszterei között azonban
a férfi–nõ arány átlagosan három az
egyhez (76 százalék férfi, 24 százalék
nõ).
Összehasonlításként: hazánkban
1990-ben tizenegy, a 2002-es önkormányzati választásokon tizennégy százalékban választottak nõket települési
polgármesterré. A mutató azóta is
csak kissé változott. 2006-ban a polgármesterek mindössze tizenöt százaléka volt nõ – tudtuk meg Zsiros Sándornétól, Alsózsolca polgármesterétõl,
aki az egyik önkormányzati szövetség
nõi tagozatát vezeti. Általános tendencia, hogy a nagyobb településeken az
arány eltér az átlagtól – lényegesen kisebb annál. A fõvárosi kerületekben
például 2008-ban egyetlen nõi polgármester sincsen.
Kedvezõbb változás tapasztalható
a nemek arányában a 2002-es választások után megalakult helyi képviselõtestületek esetében. A megválasztott
helyi képviselõk 34,7 százaléka volt nõ.
Ez már a nõk politikai aktivitásának fokozódására, közéleti szerepvállalásának erõsödésére, s a választók részérõl
egyre szélesebb körben való elfogadottságukra vezethetõ vissza. Ezt igazolja az is, hogy míg a férfi jelölteknek
mindössze húsz százalékát választották meg, addig a nõ jelölteknél ez az
arány közel harminchárom százalék.
A gazdasági döntéshozatalban a
nõk szintén meglehetõsen alulreprezentáltak. Mind a huszonhét uniós
tagállam központi bankjait férfiak irányítják. A nõk Európa-szerte a munkavállalók több mint negyvennégy száza-

lékát teszik ki, ugyanakkor a vállalatvezetõinek tekintett pozícióban lévõk
(ügyvezetõ igazgatók, vezérigazgatók,
kisvállalkozások vezetõi) közül mindössze harminckét százalék nõ. A nõk
alulreprezentáltsága a vezetõ pozíciókban a nagyvállalatoknál még szembetûnõbb, hiszen a vezetõ vállalatok (az
úgynevezett blue-chip indexen jegyzett vállalatok) igazgatóságának tagjai
közel kilencven százalékban férfiak. Ez
az arány az elmúlt néhány évben is
csak kismértékben javult.
Az EU tagállamainak államigazgatásában viszont igen jelentõs fejlõdés
tapasztalható: a nõk jelenleg a hierarchia két legfelsõ szintjén lévõ pozíciók
körülbelül harminchárom százalékát
foglalják el, míg ez a szám 1999-ben
csak tizenhét százalék volt. Ugyanebben az idõszakban az uniós intézményeken belüli hasonló pozíciókat elfoglaló nõk aránya is javult: tizennégy százalékról majdnem húsz százalékra
emelkedett. Ezen a terepen azonban
még mindig nagy a lemaradás a többi
mutatóhoz képest.
A nemek közötti egyenlõség
megteremtése a döntéshozatalban elsõsorban az egyes tagországok feladata, ennek ellenére az Európai Bizottság
a továbbra is fennálló egyenlõtlenségekkel kapcsolatos összehasonlítható
adatok összegyûjtésével, elemzésével
és továbbítással támogatni kívánja az
ilyen irányú erõfeszítéseket. A cél egy
olyan adatbázis létrehozása, amely a
nõk és a férfiak arányát tartalmazza az
egyes döntéshozatali pozíciókban. A
Bizottság még ebben az évben létre
fogja hozni a Nõk a hatalomban elnevezésû európai hálózatot, amely elõsegítheti a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok kicserélését a huszonhét ország szakemberei között.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu
Önkormányzati havilap
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Kezdeményezés a segélyezési rendszer átalakítására
Hajdúsági polgármesterek a miniszterelnöknél

Csige Tamás, Hajdúdorog és
Éles András, Hajdúnánás polgármestere a parlamentben
nyújtották át javaslataikat
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek, amely a szociális segélyezési rendszer megreformálására vonatkozik. Javaslatuk szerint a segélyek folyósítását kötelezõ közhasznú munkanapok
letöltéséhez kötnék. A felvetést
a miniszterelnök pozitívan fogadta, és azt ígérte, hogy a közeljövõben folytatják errõl az
egyeztetést.

Beszélgetõpartnerként, nem tárgyalófélként érkeztünk Gyurcsány Ferenchez –
mondta Éles András, aki a miniszterelnökkel folytatott eszmecserérõl tájékoztatta lapunkat.
A két polgármester évek óta gondolkozik azon, miként lehetne hathatós
megoldást találni arra, hogy a társadalom perifériájára került embereket viszszavezessék a hasznos építõmunkába.
Hosszú ideje várat magára a szociális

Csige Tamás

dr. Éles András

rendszer átalakítása – állítja Éles András,
aki szerint a mostani gyakorlat destruktív hatással van a munkanélkülivé váló
emberek személyiségére. Ha csak egy
rövid, átmeneti ideig tart is ez az állapot,
már ez olyan hatással van az
állásvesztõk
többségére,
aminek
nyomán hamarosan a segély válik a
megélhetés jellemzõ formájává. A munkanélküliek többsége a munkakeresés
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fáradsága helyett inkább a könnyen
hozzáférhetõ segélyek begyûjtését választja, mert a mai törvények inkább erre ösztönzik õket. Ezzel a magatartással
többszörösen okoznak kárt: maguknak,
a családjuknak és a társadalomnak.
A tartós foglalkoztatás hiányában
attól, hogy haszontalannak, értéktelennek érzik magukat a munkanélküliek,
könnyen esnek depresszióba és nyúlnak
hangulatjavító gyógyszerekhez, vagy alkoholhoz. Minden egyes munka nélkül
töltött nappal egyre távolabb kerülnek a
valóságtól, s nem utolsósorban fokozatosan veszítenek munkaerõpiaci potenciáljukból. Ugyanis, a munkaadók gyakorlatában az a nézet tartja magát,
hogy aki nem dolgozik, annak az értéke
sem definiálható, vagyis egy cégnek, vállalkozásnak nincs szüksége olyanokra,
akik az utóbbi hónapokban nem dolgoztak.
A munkanélküliség hatására beindul a „rossz példa spirálja“, aminek
„eredményeként“ az otthon tespedõ
szülõ azt a példát mutatja a gyermekeinek is, lám, így is el lehet tölteni egy életet, a tévé elõtt ülve, a segélyt hozó postásra várva. Ráadásul egy olyan szülõ,
akit nem várnak a munkahelyén,
akire sehol sincs szükség, idõvel
arra is alkalmatlanná teszi önmagát, hogy a gyermekét idõben az
iskolába vigye, vagy meleg ételt tegyen a család asztalára. Ha pedig
a társadalom alappillére, a család
egy ilyen „vírus“ hatása alá kerül,
az törvényszerûen indítja el azt a
láncreakciót, aminek a bomlasztó
ereje az ország gazdaságát is legyengítheti.
Keressük meg a betegség ellenszerét! – mondta a két polgármester, és elkezdték feltárni a probléma
gyökerét, és keresni az ellenszerét.
Saját hajdúsági tapasztalataik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy
oly módon kellene átalakítani a szociális
segélyezési rendszert, amiben havonta
kötelezõ mennyiségû közhasznú társadalmi munka lenne a feltétele a segély
folyósításának. Volt már ilyen konstrukció az országban, és akkor, amikor a csa-
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ládi pótlék jogosságát csak ledolgozott
munkanapokkal lehetett igazolni, aktívabb, egészségesebb volt a társadalom,
mint ma. Munkát márpedig lehet találni
– mondják a reformot felvetõ polgármesterek, akik úgy gondolják, hogy az
önkormányzatok illetékességi körzetében végezhetnének hasznos tevékenységet a munkanélküliek. Karbantarthatnák
a közutakat, a parkokat, a tereket, elvégezhetnének minden olyan feladatot,
amihez nem szükséges szakirányú végzettség. Ezzel elsõsorban visszavezethetnék, visszaszoktathatnák a munkába az
embereket és leporolhatnák megkopott
önbecsülésüket, önmagukba vetett hitüket.
A munkához jutás esélye és egy komoly társadalmi probléma megoldása
foglaltatik a segélyezési rendszer módosításában a reformot felvetõ polgármesterek szerint. Saját felméréseik alapján
arra a megállapításra jutottak, hogy ez a
probléma magyar lakosság három-négy
százalékát érinti közvetlenül, de a családtagokat is beleértve közel egymillió
ember életére lehetne egy törvénymódosítás jótékony hatással.
A miniszterelnök pozitívan reagált a
javaslatra és megkérdezte, hogy milyen
politikai, társadalmi támogatást tudnak
maguk mögött a polgármesterek. Éles
András erre azzal válaszolt, hogy több
polgármesteri megbeszélésen, találkozón vetette már fel a kérdést, és minden
esetben, nagy többséggel álltak a javaslat mögé a megkérdezett testületi vezetõk. Egy megyei internetes honlapon pedig szavazásra is bocsátották a segélyezési rendszer átalakítását, ahol a válaszolók kilencvenhárom százaléka értett
egyet azzal, hogy nagy szükség van a
rendszer azonnali megreformálására.
A kormányfõ olyannyira nyitott volt
a kezdeményezésre, hogy a közeljövõben körülbelül negyven polgármesterrel
folytat majd tanácskozás arról, miként
lehet visszavezetni a szociális segélyen
élõket a munka világába – közölte Budai
Bernadett kormányszóvivõ.
Hajós Dániel
dhajos@freemail.hu

B û n m e g e l õ z é s

Elkészült az ország bûntérképe
Budapest és Pest megye a legveszélyesebb

A rendészeti minisztérium által nyilvánosságra hozott
bûnügyi statisztikákból kiderül: Nyugat-Magyarországon
a vagyonunk, keleten a testi
épségünk van a legnagyobb
veszélyben. Egyre több a késelés, rablás, lopás, s a bûnözõket már a tanúk sem riasztják el, világos nappal vagy
forgalmas csomópontban támadják meg a békés járókelõket. A legfrissebb adatok
szerint naponta átlagosan
1170 bûncselekményt követnek el szerte az országban,
ami napi négy bûnesettel
több a tavaly felmértnél.

gyobb, és fõként erõszakos tetteik miatt
kerülnek összeütközésbe a törvénnyel.
Az ország gazdaságilag fejletlenebb,
munkanélküliségtõl sújtott keleti részében az erõszak jellemzi a bûnelkövetések fõ típusait. Évrõl évre emelkedik az
emberellenes cselekmények, a gyilkosságok aránya, amit legfõképpen az elkeseredettség, a kilátástalanság, a biztonságérzet hiánya okoz.
A friss statisztikák sajnos a fiatalkorú
bûnelkövetõk arányának növekedésérõl
is beszámolnak, ami mára országos jelenséggé vált. Egyre korábban kezdenek
a fiatalok a bûn útjára lépni, illetve látják a bûnözést elfogadható életmódbeli alternatívának.

M E G V Á LT O Z TA K
AZ ÉRTÉKRENDEK

A vagyon elleni bûncselekmények teszik
ki az összes bûneset kétharmadát. Budapesten tavaly 106 129, Pest megyében 39 927 bûncselekmény történt. Ez
magasabb az elõzõ évek ada-tainál, sõt
a Pest megyei esetek száma közel tízezerrel elõzi meg a ranglista második
helyezettjét, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét, ahol 2007-ben 29 940 bûnesetet regisztráltak.

NYUGATON

BETÖRÉS,

KELETEN ERÕSZAK
A kriminalisztikai szakemberek az erõszakos bûncselekmények növekedésérõl
számolnak be, az állandóan emelkedõ
vagyon elleni esetek mellett. A tendenciát – a szakemberek véleménye szerint
– nem elsõsorban gazdasági okokkal
kell magyarázni, noha az úgynevezett
megélhetési bûnözés is futótûzként terjed.
A Belügyminisztérium statisztikái
alapján összeállított és 2002 óta rendszeresen publikált országos bûntérkép
tanúsága szerint fõleg a nyugati országrészben jellemzõ a betörés, a lopás,
mert ott inkább van mit elvinni – érvelnek a kriminológusok. Keleten ezzel
szemben a bûnelkövetõk száma na-

A kereskedelmi médiumok hatására a fiatalok többségének csak az számít, hogy
drága kocsijuk és nagy házuk legyen, s
mindenhez azonnal, a legkisebb áldozat
árán tudjanak hozzájutni – vélik azok a
szociológusok, akik az Országos Bûnmegelõzési Tanács programjának keretében tizenöt-tizenhét évesek körében végzett felmérés eredményeit összegezték.
Országos társadalmi probléma,
hogy a fiatalok szülei sem tudnak példát
mutatni, mert õk még egy másik világban
nõttek fel, ahol az értékrendet szigorú
szabályok írták elõ. A rendszerváltozással
járó trauma olyan, mint átélni egy világháborút – mondják a szakemberek – ,
ami összezavarta és felszámolta az addigi

világképet.
Éppen ezért csak

remélni lehet, hogy a most születõ fiatalok már jobb szemlélettel indulnak neki a
világnak.

A XVII.

KERÜLET

A LEGBIZTONSÁGOSABB
A Belügyminisztérium által készített
legújabb bûntérkép szerint a fõváros
V. kerülete kiemelkedõen vezet az ország más területeihez képest a bûnözési statisztikában – ezek szerint veszélyesebb, és több a bûntény itt,
mint a hírhedt Viharsarokban, vagy a
legendás Józsefvárosban. Az elemzés
kimutatta azt is, hogy a fõváros XVII.
kerülete az ország legbiztonságosabb
helye, s még mindig jellemzõ, hogy
Budán kevesebb bûncselekményt
követnek el, mint a pesti oldalon. A
statisztika szerint a VIII. kerület egy
igazi pozitív példa, hiszen a számadatok azt mutatják, hogy a térfigyelõ rendszer felállításának következtében csökkent a bûnözés a kerületben,
még a Keleti pályaudvar környékén is.
Meglepõ, hogy a bûntérkép alapján veszélyesnek jelölt településeken,
városrészekben sem csökkennek az
ingatlanárak. Vagyis a potenciális vásárlókat egy cseppet sem riasztja el a
jelzett veszély a befektetéstõl. Pedig
ingatlanpiaci elemzõk azt jósolták,
hogy négyzetméterárakban lesz kifejezhetõ a veszélyességi érték. Ám erre
fittyet hánynak a vevõk,
mert még mindig
tartja magát
az a társadalmi reflex,
mely szerint
a bûnözéssel nem
akarunk szembesülni, arról nem vagyunk
hajlandóak tudomást
venni, és ha lakást, házat
keresünk, inkább vágyainkkal, nem egy ilyen
fontos statisztikával a tarsolyunkban járjuk az országot.
Hajós Dániel
dhajos@freemail.hu
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Önkormányzatok is mérhetik a sebességet
Nem döntöttek, mekkora részesedést kapjanak a nem rendõrségi üzemeltetõk

Májustól gazdasági társaságok, önkormányzatok és
egyéni vállalkozók is bemérhetik a gyorshajtókat. Egy tavaly év végén kiadott kormányrendelet szerint a kiszabott büntetésbõl a bemérést
végzõk jutalékra lesznek jogosultak, aminek mértékét
még nem határozták meg.
Ehhez azonban több feltételnek is eleget kell tenniük a sebességmérésre vállalkozóknak, valamint szerzõdést is
kell kötniük a rendõrséggel.
A rendõrség statisztikái szerint minden
kilencedik szabálysértõ kibújt a büntetés alól azzal, hogy megnevezni nem kívánt hozzátartozója vezette az autót.
Ezt idén a bevezetett objektív felelõsség
elve miatt már nem tehetik, mivel a szabálysértést elkövetõ gépjármû bejegyzett tulajdonosát büntetik, alanyi jogon. A bírságok mértéke is többszörösére nõ idén májustól – és valószínûleg
a gyorshajtókat bemérõk is sokkal többen lesznek, mert a december végén kiadott kormányrendelet ezt önkormányzatoknak, gazdasági társaságoknak és
egyéni vállalkozóknak is megengedi.

A

T R A F F I PA XO S M É R É S
F E LT É T E L E I

Többek között büntetlen elõélet, felelõsségbiztosítás, a rendõrséggel kötött
együttmûködési megállapodás szükséges a tevékenységhez, és egy hitelesített sebességmérõ mûszer, amit már
3három és fél millió forintért is meg lehet vásárolni.
A hatósággal kötött szerzõdés tartalmazza majd, hogy a gyorshajtókról
küldött fotókért kiszabott bírságból
mennyi részesedés jár a vállalkozó
fényképészeknek. Egyes hírek szerint
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ez a hatályba lépésig úgy is módosulhat, hogy fix fejpénzt kapnak majd a
magántraffipaxozók.
Nem lesz drágább a bírság, ha
nem a rendõrség készíti a felvételt –
mondta Komáromi Endre, az ORFK
közlekedésrendészeti fõosztályának
vezetõje. Minden ilyen módon gyûjtött
adatot a rendõrség fog feldolgozni, és
õk szabják ki a bírságot is, pontosan
annyit, amennyit a törvény elõír. A magáncégek kiadásait állami forrásokból
fedezik, ennek részleteit egy késõbbi
kormányrendelet fogja meghatározni.
Az ezredes szerint a májustól érvényes
szigorúbb pénzbírságoknak már az év
végére, jövõ év elejére hatása lehet a
közlekedési morálra. Komáromi Endre
a szigorításokkal kapcsolatban elmondta, hogy több helyen is felülvizsgálják majd az elavult sebességkorlátozó táblákat.

PLUSZ

BEVÉTELI FORRÁS AZ

ÖNKORMÁNYZATOKNAK
A vállalkozók már sorba álltak a rendõrségen ez ügyben, de az engedélyeket az önkormányzatoktól és közútkezelõktõl tudják csak beszerezni – állítják rendõrségi források.
Hogyan fog mûködni mindez a
gyakorlatban? Vajon a traffipaxot oda
tehetik az üzemeltetõk, ahol szerintük
több szabálysértõ van, vagy ki lesz jelölve nekik, hogy hol mérhetnek?
Ezek a kérdések még nem tisztázottak, de az elõrevetíthetõ, hogy a
magántraffipaxok megjelenésével jelentõsen csökkeni fog a gyorshajtások
száma. A köztudatba kerülése viszont
annak, hogy bárhol leselkedhet ránk

egy mérõmûszer, komoly visszatartó
erõt képviselhet a notórius szabálytalankodók kordában tartására.
A magántraffipaxot megengedõ
kormányrendelet igazi nyertesei a kistelepülések, falvak önkormányzatai lehetnek. Azok a települések, ahol szûkösek a források, ahol nincs pénz a fejlesztésekre, és még a testületek mûködõképessége is veszélyben van, mentõövet nyújthat egy sebességmérõ
üzembe helyezése. Arra még nincsenek számítások, hogy mennyit hozhat,
egy kistelepülésnek egy nonstop traffipax, de az már ma is biztos, hogy sokkal többet, mint ha nem kérnének ebbõl a lehetõségbõl.

BRÜSSZELRE
VÁRVA
Az biztos, hogy májustól nem lehet
akármilyen eszközzel mérni, és 2011ig olyan eszközöket kell beszerezni az
erre szakosodóknak, ami nemcsak a
szabálysértést képes dokumentálni,
hanem azt is, hogy hol és mikor történt a nem kívánt esemény. Ám a sebességmérõ vállalkozásokkal szemben
támasztott technikai elvárásokat még
Brüsszelnek is jóvá kell hagynia, ami –
a bürokratikus gépezet természetét ismerve – három-négy hónap is lehet.
Ezek szerint eljön a nyár, mire az
elsõ magánvállalkozó elsütheti a traffipaxát.
Az is biztos, hogy májustól a sebességmérõket zavaró készülékek kereskedõi, gyártói is számíthatnak a kereslet dinamikus növekedésére.
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

Önkormányzati havilap
2008 március

19

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

V i s s z a t e k i n t õ

Februárban történt
Ne legyen képviselõi
tiszteletdíj?
Egyeztetõ fórumot tartott a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ) az önkormányzatok szerepkörének, minimális szolgáltatásainak meghatározása érdekében. A településvezetõk több kérdésben is támogatják a
TÖOSZ-t: a képviselõk ne tölthessenek be
önkormányzattól függõ tisztséget, a polgármesterjelöltként indulók ne jelöltessék
magukat képviselõnek is. Fontosnak tartják, hogy az önkormányzati képviselõk ne
kapjanak tiszteletdíjat, csak a tényleges
költségeiket térítsék meg. Vita alakult ki a
jegyzõ tisztségrõl. Többen úgy látják, a
kistelepüléseken az önkormányzat igazgatási szerepe csökken, amit a kistérségnek kell átvennie, és helyben a szervezési
feladatok maradnak.
2008. 02. 08

Iparûzési adót emel
a kormány?
A miniszterelnök szakértõi stábjában az
a javaslat született, hogy az önkormányzatok által beszedhetõ iparûzési
adó felsõ kulcsát kettõrõl két és fél százalékra emelnék. Lapértesülések szerint
az ok az, hogy Budapesten a 4-es metró, Pécsett pedig az Európa kulturális
fõvárosa beruházásai miatt súlyos költségvetési gondok alakultak ki: ennek
pótlására szolgálna az évente 60–65
milliárd forintnyi pluszpénz.
2008. 02. 11

Bajba kerülhetnek az
önkormányzati kötvények
Más hitelpiaci termékekre is átterjedhet
az amerikai jelzálogpiaci válság: a jelentések szerint a gyenge minõsítésû vállalati hitelek folyamatosan veszítenek az
értékükbõl, illetve az önkormányzati
kötvényekre és a diákhitelekre épülõ értékpapírokat, valamint a kereskedelmi
célú ingatlanokat is egyre nehezebb értékesíteni.
2008. 02. 12
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Elírás okozza Magyartelek
fizetésképtelenséget?
Elírás okoz már-már fizetésképtelenséget egy baranyai településen. Magyartelek nagyobb bevételt könyvelt el a valódinál, ezért azonnal visszavonta az államkincstár tõle az állami támogatást.
Mindkét fél tudja, csak elírás történt, a
korrekció azonban lassan megy. Ha
nem érkezik pénz a hónap végéig, nem
lesz mibõl fizetni a szociális juttatásokat. Magyartelek polgármestere, Szekeres János bízik a segítségben.
2008. 02. 12

Egyre több traffipax,
növekvõ bírságok
Nemsokára a jelenlegi százharminc helyett tízszer ennyi sebességmérõ figyelheti a gyorshajtókat országszerte. A hibázó autósokra már nem csak a rendõrök vadászhatnak traffipaxszal, hanem
akár önkormányzatok és más állami
szervek is – mondta Komáromi Endre,
az ORFK közrendvédelmi és közlekedésrendészeti fõosztályának vezetõje.
2008. 02. 13

Az MJVSZ elutasítja a
hitelfelvételek szabályozását
A Megyei Jogú Városok Szövetsége
2008. február 13-i választmányi ülésén
döntés született a helyi önkormányzatok hitelfelvételérõl szóló törvényjavaslat elutasításáról. A kormány-elõterjesztés elutasításának oka, hogy a tervezett módosítás lényegesen szûkítené
az önkormányzati gazdálkodás kereteit. A szövetség választmánya visszautasítja a kormány azon kijelentését, miszerint a 2008. évi államháztartási hiány a helyi önkormányzatokat megilletõ támogatások miatt jelentkezik. Elfogadhatatlan a megyei jogú városok
önkormányzatai számára, hogy egy
kétharmados törvény végrehajtását a
Kormány rendeletben kívánja szabályozni.
2008. 02. 14

Kevesebb önkormányzatnál
kérhetõ az építési engedély
Tavaly harminc, az idén eddig ugyanennyi önkormányzat mondott le arról,
hogy építési hatóságot mûködtessen,
jelenleg 450 településen intézhetõk építési ügyek – mondta Szaló Péter, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztési és építésügyi
szakállamtitkára sajtóbeszélgetésen.
2008. 02. 15

Egy éve épült, de senki nem
használja a sportcsarnokot
PPP-konstrukcióban egy éve építették fel
a nagybajomi sportcsarnokot, amelynek
fenntartása 50–54 millió forintjába kerül
évente az önkormányzatnak. Ez pedig
túl nagy teher a 3 500 fõs településnek,
hiszen éves költségvetése 900 millió forint, saját bevételük pedig csak az iparûzési adóból származik: évi 40 millió forint.
2008. 02. 15

Pénzt kapnak albérletre
a hajléktalanok
Pénzt ad az önkormányzat a nyíregyházi hajléktalanoknak, hogy albérletbe
költözhessenek. Ez havonta nyolc, de
akár huszonötezer forintos támogatást
is jelenthet, de vannak feltételek. Ilyen
például, hogy állandó jövedelemmel
kell rendelkeznie annak, aki a segítségért folyamodik. Az önkormányzat számítása szerint ez tizenöt-húsz hajléktalannak jelentheti az újrakezdést.
2008. 02. 18

Pest megye: 147 helyi
népszavazás lesz
A Pest megyei önkormányzatok közel
nyolcvan százaléka támogatja, hogy településükön népszavazás döntse el, kiváljon-e a megye a Budapesttel közös
régióból. A helyi népszavazásokat – a
Pest Megyei Önkormányzat eredeti
szándékai ellenére – idõ hiányában már
nem lehetett hozzákapcsolni a március
9-ei országos népszavazáshoz.
2008. 02. 18

V i s s z a t e k i n t õ

Makacs titkolózás Pécsett
Az ombudsman szavára sem hallgatott Pécs polgármestere, aki továbbra is titokban tartja, hogy mennyit
keresnek a városi cégek vezetõi. Az
adatvédelmi biztos állásfoglalása kimondja: „...a közfeladatot ellátó
szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggõ személyes adata közérdekbõl
nyilvános“. Az adatokat tehát a törvény szerint ki kell adni. Tasnádi Péter polgármester azt üzente az adatokat kérõ Dunántúli Naplónak,
hogy azokat nem adja ki. Eközben a
Fidesz a Pécs 2010 titkosított megvalósíthatósági tanulmányát kéri, s
perre megy, ha nem kapja meg. Jogi
szakértõk szerint az ellenzéki párt jó
eséllyel megnyerheti a pert.
2008. 02. 18

Közbeszerzési bírság
reklám tenderen
Egymillió forintra bírságolta Budapest
XIII. kerület önkormányzatát a Közbeszerzési Döntõbizottság, mivel a közterületi reklámhordozók tízéves koncessziójára kiírt tenderen érvénytelen
ajánlatot nyilvánított nyertesnek. A határozat a Közbeszerzési Értesítõben jelent meg.
2008. 02. 19

Választási törvényt sértett
a gyulai Fidesz
Megsértette a választási törvényt a Fidesz gyulai önkormányzati képviselõcsoportja. A Békés Megyei Területi
Választási Bizottság helyt adott az
MSZP keresetének, mely szerint megsértette a választási törvényt a Fidesz
gyulai önkormányzati képviselõcsoportja, mert tagjai a népszavazáson
való részvételre, illetve az igen szavazatra buzdító pólókban jelentek meg
a testületi ülésen. Az 1997. évi, a választási eljárás rendjérõl szóló törvény
43. paragrafusának második bekezdése úgy fogalmaz: „önkormányzati
épületben választási gyûlést és propagandát folytatni tilos“.
2008. 02. 19

Az OEP-re vár a
mátraderecskei mofetta
Az érbetegségek egyik leghatékonyabb kezelési formája a szén-dioxid-gázfürdõ – derül ki a Magyarország egyetlen természetes szén-dioxid-gázfürdõjében végzett vizsgálatból. A felmérésbe bevont kétszáz súlyos állapotú beteg több mint
kilencven százalékánál sikerült
egészségjavulást elérni. Mátraderecske önkormányzata bízik abban,
hogy a területén feltörõ gyógygáz
alkalmazását 2008-tól az OEP is felveszi a támogatott kezelések körébe,
s ezzel több százezer hazai érbeteg
reménykedhet a gyógyulásban.
2008. 02. 19

Föld órája: városok a globális
felmelegedés ellen
Eddig huszonnégy város csatlakozott a március 29-ei Föld órája kezdeményezéshez, amelynek keretében világszerte várhatóan harmincmillióan kapcsolják ki a világítást és
a televíziót a globális felmelegedés
elleni harc jegyében – közölte a Természetvédelmi Világalap (WWF). Tavaly márciusban az ausztráliai Sydney borult sötétbe, amikor a lakók, a
helyi önkormányzat és az üzletek
vettek részt az elsõ Föld óráján. Az
akció sikeresnek bizonyult, és a szervezõ, a WWF úgy döntött, hogy idén
az egész világra kiterjeszti. 2008.
március 29-én este 8 órakor a Föld
órája világméretûvé válik, hiszen világszerte városok és emberek milliói
kapcsolják le az áramot egy órára.
2008. 02. 20

A háziorvos mint hiánycikk
Már nem csak az ország keleti felében
hiányoznak a háziorvosok: GyõrMoson-Sopron megyében az önkormányzatok nem tudják betölteni a
megüresedés elõtt álló praxisokat, ezért
a nyugdíjas háziorvosokat kérik meg,
hogy dolgozzanak tovább. A fiatal
szakemberek inkább külföldre mennek
– írta az Észak-Magyarország.
2008. 02. 20

Külön költségvetési fejezetet
kapnak a régiós fejlesztések
A költségvetésben regionális fejezetet kell
létrehozni, a 2010. évi önkormányzati választások után pedig felül kell vizsgálni a
kedvezményezett kistérségeket és településeket – egyebek mellett ezt tartalmazza
a Határozatok Tárában megjelent kormányhatározat. A regionális fejlesztési tanácsokat arra kéri a határozatban a kormány, hogy készítsék el saját fejlesztési
programjaikat és pénzügyi terveiket.
2008. 02. 21

Alkotmánybírósághoz
fordult Rákosmente
A XVII. kerület önkormányzata megelégelte a Ferihegyi repülõtér gépeinek
egészségkárosítását, s a múlt heti testületi ülésen úgy döntöttek a képviselõk,
hogy az Alkotmánybíróság elé viszik az
ügyet – egy rákoshegyi polgár pedig
birtokháborítási pert is indít az elviselhetetlen zajterhelés és az egészségromboló veszélyes gázkibocsátás miatt.
2008. 02. 25

Magas bírság közbeszerzés
mellõzéséért
Kirívóan magas, 12 millió forint bírságot szabott ki az újfehértói önkormányzatra a Közbeszerzési Döntõbizottság,
mivel közbeszerzés nélkül korszerûsíttette négy intézményének hõszolgáltatását. Az önkormányzat múlt év szeptember végén, a képviselõ-testületi ülésen úgy döntött, hogy két iskola és két
óvoda fûtésének korszerûsítését a budapesti székhelyû RVF Nyrt.-re bízza.
2008. 02. 25

Érettségi tantárgy lehet:
A sajtó és nyilvánosság
Salgótarján önkormányzata fenntartóként támogatja, hogy érettségi vizsgatárgy legyen az egyik városi középiskolában a Sajtó és nyilvánosság elnevezésû
tantárgy – döntött a közgyûlés. A követelmények akkreditálását az Oktatási Hivataltól kéri az iskola.
2008. 02. 27
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Egyre inkább húzóágazattá válik a turizmus

Minden idõk legjobb összforgalmi eredményét produkálta
2007-ben a turisztikai ágazat.
A KSH friss jelentése szerint töretlenül nõ a belföldi turizmus
forgalma, amit az elmúlt év végére felfutó beutazó forgalomnak köszönhetnek a szolgáltatók. Tavaly húszmillió vendégéjszakát töltött közel hét
és fél millió turista a belföldi
szálláshelyeken, ami kétszázezer éjszakával több az évized
második legjobb événél, a
2006-osnál.
Minden tíz elkönyvelt éjszakából hetet
szállodákban töltenek el a vendégek. A
forgalom ezeken a szálláshelyeken átlagosan két százalékkal nõtt. Továbbra is
jelentõs gyarapodás érezhetõ a magasabb kategóriájú szállodák forgalmában. A vendégek száma – az elõzõ év
azonos idõszakához képest – kimagaslóan a wellness-szállodákban bõvült, ahol
a forgalomnövekedés megközelítette a
tizennégy százalékot. A hivatalos kimutatások alapján az elmúlt esztendõ végéig a szállodák ötvenszázalékos kapacitáskihasználtsággal mûködtek. E tekintetben szokás szerint a gyógyszállodák
(64 százalék), az öt- (68 százalék) és a
négycsillagos házak (57 százalék) a legsikeresebbek. Az ünnepi hajrázásnak kö-

Localinfo

Polgármesterek, döntéshozók és vállalkozók független havilapja

szönhetõen decemberben az elõzõ évinél tizennégy százalékkal több külföldi
vendég, nyolc százalékkal több éjszakát
töltött a magyar szálláshelyeken. Az elmúlt év utolsó hónapjában a belföldi
vendégforgalom összességében a korábbihoz hasonlóan alakult, ugyanakkor
az ötcsillagos szállodák huszonkét százalékkal több hazai vendégéjszakát jelentettek, mint 2006. decemberében.
A belföldi éjszakák száma tavaly
lépte át elõször a 9,8 milliós álomhatárt
s rögtön több, mint tízezerrel meg is haladta az 2006-os szintet. A magyar turisták által eltöltött vendégéjszakák száma országosan 239 ezer híján beérte a
külföldi forgalom teljesítményét, míg a
hazai vendégek száma több mint félmillióval felülmúlta a határon túlról érkezõ
vendégek számát. Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a belföldi vendégforgalom fokozatosan átveszi a
meghatározó szerepet. A hazai turistáknak idén is a Balaton volt a legnépszerûbb úti cél. A belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma (két és fél
millió) az elmúlt évtizedben mért legmagasabb érték. Az összes belföldi vendégéjszaka regionális megoszlást tekintve a

Balaton huszonöt százalékkal részesedik
a tortából. A külföldi forgalom területi
koncentrációját jól szemlélteti, hogy Budapest és a Balaton együttes részesedése hetvennégy százalékos.
A külföldiek által nálunk eltöltött
vendégéjszakák száma alapján a toplista
elsõ három helyén nem történt változás:
Németország, Nagy-Britannia, Franciaország. Németország esetében százötvenötezer vendégéjszaka hiányzott a tavalyi év rekordjához. A folyamatosan
csökkenõ számú német vendégéjszakák
ellenére részarányuk még mindig igen
jelentõs: harminchat százalék.
2007-ben közel harmincmilliárd forintnyi üdülési csekket értékesített a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, csaknem három és fél milliárddal többet,
mint a megelõzõ évben. Mindezzel 1,7
millió személy pihenéséhez, üdüléséhez,
rekreációjához járultak hozzá. Tavaly a
magyar lakosság huszonötmilliárd forint
értékben váltott be üdülési csekket. Ezen
belül a kereskedelmi szálláshelyek 16,6
milliárd forint értékben, a magánszálláshelyek 2,2 milliárd forint értékben fogadtak el utalványt.
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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