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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: 262-2211, fax: 262-2211
e-mail: szerkesztoseg@localinfo.hu

Megint egy feladat – szokás szerint finanszírozás nélkül. Az információs szabadságról szóló törvény 2008. július elsejétõl mintegy százféle adat elektronikus, vagyis internetes közzétételét írja
elõ az ország valamennyi önkormányzata számára. Saját honlapon, vagy
egy nyilvánosan elérhetõ gyûjtõportálon kell szerepelnie ez idõtõl kezdve a
gazdálkodási adatoktól kezdve a helyi
lap fõszerkesztõjének nevén keresztül
az ügyintézési információkig egy sor közérdekû tudnivalónak.
Az egyszerûbb most az lenne, ha csatlakoznék azokhoz,
akik az öklüket rázzák, és azt mondják: van elég bajuk az önkormányzatoknak e nélkül is, hagyják õket békén, hátuk közepére
sem hiányzik ez az újabb feladat.
Mégsem ezt teszem, mivel nem ezt gondolom. A magam
részérõl nagyon jó eszköznek tartom az internetet, amelyet – sajnos – még nem használunk ki eléggé. Bizony az önkormányzatok sem járnak élen abban, hogy saját honlapjukkal igazolják az
helyben élõk számára, mennyire hasznos az internet.
Nos: ha úgy fognánk fel ezt a kötelezettséget, mint esélyt,
lehetõséget arra, hogy egy kicsit mindenki javítsa a saját megjelenését a világhálón, mindjárt könnyebb lenne. Emellett alkalom
ez arra is, hogy olyan tartalmak kerüljenek fel a honlapokra,
amelyek az – úgymond – közömbösebbeket is érdeklik. Mert az,
hogy mennyi pénze van a településnek, és azt pontosan mire
költi, kik kaptak nagyobb megrendeléseket, kik nyerték a pályázatokat, vagy épp melyik képviselõ hogyan szavazott egy-egy
kérdésben, ez azért sok mindenkit izgat azok közül is, akik nem
kimondottan közéleti emberek... A minél teljesebb nyilvánosság
egyébként rengeteg félreértést, felesleges pletykát, rosszindulatú rágalmat is képes eloszlatni, hiszen azt lehet mondani: ne másokra hallgass, tessék, nézd meg a saját szemeddel! Megfigyelésem szerint a legtöbb települési konfliktus mögött információhiány is meghúzódik. Ha az emberek tisztába jönnek a tényekkel, az indulatok jó része azonnal elillan.
Az internet fejlesztését egyébként senki nem fogja „megúszni“. Sarkunkban azok a fiatal generációk, akik már az interneten élnek. Õk fogják kikövetelni az elektronikus szolgáltatásokat, a párbeszéd online módú lehetõségét, no és persze az adatokhoz való korlátlan hozzáférést.
Nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy csak prédikálunk.
Egy vezércikk igazán nem lehet a reklám helye, de annyit elárulhatok, hogy a Localinfo ebben a kérdésben is megpróbál segíteni az önkormányzatoknak. (Erre vonatkozó információkat lapunk 2. oldalán olvashatnak. Cikkünk a 7. oldalon.)
És még valamit. Közkeletû tévedés, hogy az információszabadság-törvényében nincsenek szankciók. Bizony vannak: csak
nem ebben a jogszabályban, hanem az adatvédelmi törvényben.
Eszerint a közérdekû adatok eltitkolása bûncselekménynek számít, az eljárás pedig akkor indul meg, ha valaki feljelenti az önkormányzatot. Nem lenne érdemes megvárni, amíg egy buzgó
civil(szervezet), netán valamelyik ellenlábas „jóakarónk“ bíróságon követeli ki, amit magunktól is megtehetünk, pontosabban
meg kell tennünk.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
Önkormányzati havilap
2008 május
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Függetlenséget szeretnének a jegyzõk
„Nem lennék játéka mindenféle szélnek“

A jegyzõ feladata a mindenkor
hatályos jogszabályok betartatása, a polgármesteri hivatalok elõírásszerû mûködtetése,
ám eközben nem tévesztheti
szem elõl a település érdekeit
sem, ahol dolgozik. A gond
azzal van, hogy mindez gyakran a törvényesség határán
egyensúlyozva történik, mert
a jegyzõkre sok irányból
gyakorolnak politikai nyomást, helyzetük kiszolgáltatott.
Mielõtt bármihez is nyúlnánk a témában, álljon itt röviden, mi olvasható a
jegyzõk jogállásáról, valamint feladatés hatáskörérõl a www.magyarország.hu honlapon.

A

JEGYZÕ

JOGÁLLÁSA
Az államigazgatási feladatok ellátásában, valamint az államigazgatási hatósági hatáskörök gyakorlásában a kulcsszerep a jegyzõnek jut. A jegyzõ vezeti
a polgármesteri hivatalt, amelyet a
képviselõ-testület hoz létre az önkormányzat mûködésével, az államigazgatási ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos,
valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátására . A képviselõ-testület a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelõ jegyzõt nevez ki, a jogszabályi kikötés államigazgatási fõiskolai
vagy jogi végzettséget rögzít. A jegyzõ
helyettesítésére, a jegyzõ által megha-
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tározott feladatok ellátására a képviselõ-testület a jegyzõ javaslatára aljegyzõt nevezhet ki. A jegyzõ és az aljegyzõ kinevezése határozatlan idõre szól .
Fõjegyzõ vezeti a fõvárosi közgyûlés hivatalát, a fõpolgármesteri hivatalt.

A

J E GY Z Õ F E L A DATÉS HATÁSKÖRE

Az önkormányzati és államigazgatási
hatáskörök különválasztását, annak sarkalatos pontjait az alábbiak szerint részletezhetjük:
1. az önkormányzat (képviselõ-testület)
döntéseit a jegyzõ minden esetben
köteles végrehajtani, a meghozott
döntéseket a jegyzõ nem bírálhatja
felül, esetlegesen felmerült szakmai
ellenvetéseit csak a döntés-elõkészítõ
szakaszban fogalmazhatja meg, kötelessége viszont figyelmeztetni a képviselõ-testületet vagy annak bizottságát, ha a döntéshozatal során jogszabálysértést tapasztal;
2. a képviselõ-testület a jegyzõnek hatáskört nem adhat;
3. államigazgatási feladatot a jegyzõ
számára csak törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg (megjegyzendõ, hogy a törvény a jegyzõt az önkormányzati döntést hozók között
sem sorolja fel).
Fentiekre tekintettel a jegyzõnek a helyi önkormányzat képviselõ-testületével, annak mûködésével kapcsolatos
feladatai, az alábbiak szerint foglalhatók össze:
1. vezeti a települési önkormányzat kép-

viselõ-testületének hivatalát (polgármesteri hivatal);
2. gondoskodik az önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
3. szabályozza a kiadmányozás rendjét;
4. gyakorolja a polgármesteri hivatal alkalmazottai (köztisztviselõk) tekintetében a munkáltatói jogokat (a polgármester egyetértésével gyakorolja a kinevezést, vezetõi megbízást, felmentést, a vezetõi megbízás visszavonását
és a jutalmazást);
5. döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyeket;
6. dönt azokban a hatósági ügyekben,
amelyeket a polgármester ad át részére;
7. tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-testület, a képviselõ-testület bizottságának ülésén;
8. aláírja – a polgármesterrel együtt – az
önkormányzati rendeletet;
9. kihirdeti a helyi önkormányzat képviselõ-testülete által alkotott rendeletet
a képviselõ testület hivatalos lapjában,
illetve a helyben szokásos módon.
Már az elsõ mondatban szerepel a
szó, hogy „kulcsszerep“- A jegyzõ személye ki- és megkerülhetetlen, bármilyen aktusról van szó egy település életében. A legnehezebb feladat hárul a jegyzõkre: többnyire két, de leginkább többfrontos harcot vívnak minden áldott
nap. Amúgy tömören, kurtán-furcsán
csak mint a „törvényesség õre“, szokták
aposztrofálni a jegyzõk jogi helyzetét, de
a helyzet ennél kicsit bonyolultabb.
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Ugyanis miközben tényleg feladata a
mindenkor hatályos jogszabályok betartatása, a polgármesteri hivatalok elõírásszerû mûködtetése, nem tévesztheti
szem elõl a település érdekeit sem, ahol
dolgozik. Nem tesz mást a polgármester
sem. A gond ott jelentkezik, hogy mindezek gyakran a törvényesség határán
egyensúlyozva történik.
A települési érdek, – mely gyakran
inkább annak álcázott egyéni érdek –, és
a lobbiérdekek sokszor hozzák kellemetlen helyzetbe a település jegyzõjét. Van
olyan polgármester, aki úgy tekint a
jegyzõre, mint akinek az a feladata,
hogy õt kiszolgálja. Ha szándékai végrehajtása a törvényességbe ütközne, a
jegyzõ dolga, hogy erre felhívja a figyelmét. Igen ám, de ezt csak módjával teheti, hisz egzisztenciálisan függ a polgármestertõl. Noha a Ktv. erõs védelmet
nyújt a jegyzõknek, az elmérgesedõ hétköznapi viták ellen nem véd. A jegyzõ
munkáltatója a képviselõ-testület. Ha
nem „táncol úgy, ahogy a polgármester
fütyül“ meglehet, a polgármester a képviselõ-testülettel eltávolíttatja a jegyzõt.
És ha ugrál...?! Még tovább bonyolítja a
helyzetet, ha a polgármester és a képviselõ-testület nem áll azonos politikai
platformon! Ember legyen a talpán, aki
ilyen helyzetben maradéktalanul objektív, elfogulatlan, jogkövetõ és hatékony
tud maradni. A képviselõ-testület vagy a
polgármester idõnként tudatában van
szándéka törvénysértõ mivoltának, ennek ellenére keresztülhajtják, áterõltetik
a döntést. A jegyzõ akár jelezheti is e
tényt, jelzését gyakran figyelmen kívül
hagyják Mindzek után pedig a két politikai oldal szereplõitõl egyszerre kapja a
szemrehányást: „miért nem szóltál?“ –
„miért szóltál?“ Ilyen esetben ha szól, ha
nem szól, szinte biztosan rajta csattan
az ostor.
Azt, hogy egy polgármester milyen
jegyzõvel kíván együtt dolgozni, két fõ
szempont dönti el. Az egyik, hogy (számára) megbízható legyen. Noha a jegyzõknek munkájukat semlegesen, elõítélet nélkül kell végezniük, pártpreferenciáikat nem tudják otthon hagyni a fogason. Így aztán igenis számít a jegyzõ
orientáltsága, helyzete a politikai palettán. Gond akkor van, ha valamilyen ok
folytán, például idõközi választáson polgármesterváltás következik. Ilyenkor
vagy felülemelkedik elõítéletein, és megpróbál együttmûködni a tõle eltérõ politikai identitású polgármesterrel, vagy
odahagyja hivatalát.

A másik kérdés, hogy a jegyzõ kiszolgálja-e a polgármestert? Olyan helyzetbe kerül-e (hozzák-e) , hogy skizofrén
módon kelljen hétköznapjait töltenie?
Igenis van olyan helyzet, amikor jogszerû, törvényes, ugyanakkor etikátlan, erkölcstelen döntéseket lehet hozni, (jogi)
következmények nélkül. A helyhatósági
választások után az elsõ évben kiderül,
hogy a polgármesternek megfelel-e a
jegyzõ. Ha nem, szakmai tudásbeli hiányosságokra, bizalomvesztésre, vagy
egyszerûen az együttmûködés lehetetlenségére hivatkozva igyekszik eltávolítani – holott nagyon valószínûen csak arról van szó, hogy a jegyzõ nem volt hajlandó apportírozni.
A jegyzõi feladatokat ellátó közszolga az egyik leginkább stressz alatt dolgozó munkavállaló. Elvárható tõle a
szükséges szakmai ismeretek birtoklása,
de legalább ilyen fontos az a képesség,
hogy nyomás alatt is tudjon teljesíteni. A
közigazgatásban, – elsõsorban a polgármesteri hivatalokban – dolgozók tudják,
milyen rossz hatással van a hivatal hatékonyságára, teljesítményére, hangulatára egy túlhajtott, frusztrált, lepusztított
idegrendszerû jegyzõ. Az õt érõ sok(k)
hatás elviselése, kezelése emberpróbáló
feladat. Nyomás alatt tartja a polgármester, a települési képviselõk, a beosztottai, nyomás alatt tartják a különbözõ
hivatalok, fõhatóságok, és nem utolsósorban nyomás alatt tartják az illetékességi körébe tartozó lakosok és vállalkozások.
A köz,- és államigazgatásban mozgók tudják, milyen sok konfliktussal lehet terhes egy polgármester és egy jegyzõ viszonya. A háromezer-kétszáz önkormányzatban a konfliktusos mûködés
gyakoribb, mint az olajozott együttmunkálkodás . Persze ezek a konfliktusok az esetek túlnyomó többségében
nem akadályozzák meg alapjában a
munkát, de külsõ jelei mindig vannak az
összeütközéseknek. Számos önkormányzatnál csikorog az összemûködés,
néhol kenyértörésre is sor kerül. Amolyan – közigazgatási – válásra ágytólasztaltól. Ám ez nem mindig egyszerûen két ember konfliktusa. Jellemzõbb,
hogy a jegyzõ két tûz közé kerül, s a polgármester vagy a képviselõ-testület „a
más jegyzõjével veri a csalánt“. Néha
eszközként, néha fegyverként használják. Nem szerencsés a jegyzõ bevonása a
harcokba, többnyire mégsem tud ezekbõl kimaradni.
Elvileg a közigazgatás mûködésé-

nek egyik alapját kellene jelentenie a
jegyzõi függetlenségnek. Ideális esetben
azt kellene látnunk, hogy a választások
nyomán polgármesterek jönnek-mennek, de a hivatali apparátus – élén a
jegyzõvel – marad, vagy legalábbis az
önkormányzatok túlnyomó többségénél
nem okoz változást a település elsõ emberének lecserélése. Ehelyett mit látunk?
A helyhatósági választások éjszakáján,
másnapján (de még inkább ezek elõtt,
egyeztetések formájában) indul a jegyzõkeringõ. Ezt a keringõt nem Strauss írta, hanem az érdekek kottázzák. Különbözõ érvek és szempontok alapján az új
polgármesterek igyekeznek „saját“ jegyzõt szerezni maguk mellé. Olyan körforgás ez, amikor a településeken a jegyzõk
nagy számban váltják egymást. Kicsit
emlékeztet arra a játékra, mikor a körbe
helyezett székekhez képest eggyel kevesebb játékos van, és amikor adott pillanatban mindenki leül, egynek nem jut
hely. A jegyzõkeringõ ilyesmi, azzal a különbséggel, hogy itt a székek száma menet közben is változik.
A jegyzõkeringõ nem sport, még
csak nem is szórakozás. Harc. Kenyérharc És mint tudjuk, a szerelem mellett a
harc a másik terep, ahol minden eszköz
megengedett. Ennek már a választások
elõtt vannak jelei, hisz – kiváltképp egy
tehetõs és fajsúlyos önkormányzatnál –
a jegyzõi funkció rang is. A társadalomban elfoglalt – befolyásos – hely gerjesztõen hat az egyén társadalmi elfogadottságára. Minél magasabb az elfoglalt
pozíció, annál erõsebb az érdekérvényesítõ képesség, és minél erõsebb az érdekérvényesítõ képesség, annál magasabb és magasabb lehet a társadalmi
(rang)létrán elfoglalt hely, tovább nõ a
befolyásolási képesség. Ennek érdekében tehát a pozíciót védeni kell. Vagy az
elvek és a gyakorlat ütközése okozta
frusztráció árán, vagy elvtelenül.
Egyre nõ országunkban a munkahelyi stressz okozta betegeségek száma.
Stressz alatt áll a polgármester, a jegyzõ
is, és mindketten stressz alatt tartják a
hivatalok dolgozóit. Errõl nem szívesen
beszél senki, a csöndes belenyugvás, a
hallgatás, a munkahely elvesztésétõl
való félelem megül a lelkekben. Így aztán nem lesz kiegyensúlyozott, polgárbarát hivatal, szolgáltatói szemléletû apparátus. Egyre több a stressz okozta, de
másra is fogható megbetegedés. Magas
vérnyomás, lelki okokra visszavezethetõ
szomatikus megbetegedések, s még sorolhatnánk.
Önkormányzati havilap
2008 május
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„Fejétõl büdösödik a láb“ mondta
volt a szép emlékû Hofi Géza. Sok igazság van ebben. Egyre több és több feladatot kell a polgármesteri hivatalokban ellátni – a terhelés nem lineárisan,
hanem logaritmikusan nõ. A különbözõ
belharcok és hivatalon belüli feszültségek ezt tovább fokozzák, s ezek következményeit valójában a lakosság is érzi.
Ki ne hallotta volna már a panaszt,
hogy a hivatalban pökhendien vagy lekezelõen beszéltek, vagy elrontottak
egy határozatot, és emiatt valakit hátrány ért, sõt valódi kár is? A stressz
okozta nemkívánatos jelenségek szépen
leszivárognak a hivatali foglalkoztatási
piramis aljára. Emiatt romlik a hatékonyság, megnõ a hibaszázalék, csökken a lakossági elégedettségi mutató.
Most éppen folyik egy ilyen felmérés, de inkább emlékeztet arra, mikor a
betegnek leviszik a lázát, de az alapbetegségéhez hozzá sem nyúlnak, mint
igazi átvilágításra, amely célja a folyamatok elemzése, azok sajátosságaival
való õszinte szembenézés, és ha kell,
határozott, „sebészi“ beavatkozással
feltárni a problémák okait, a gyökereknél. És itt érkeztünk el a lényeghez.
Ugyanis a probléma a jegyzõk kiszolgáltatottságában gyökerezik. Mint
már említettem, a jegyzõket erõsen védi a Ktv., de a hétköznapi gyötrelmeik
ellen nem nyújt védelmet. Nem is tud,
és nem is ez a dolga. A megoldás a
jegyzõk törvényben deklarált függetlensége mellett a helyi munkáltatótól való
függetlenségének megteremtése.
A jegyzõk jelenleg kvázi az államapparátus kihelyezett képviselõi. Ha ezt
törvénybe is foglalná a parlament,
akkor megteremthetõ lenne az a helyzet, amelyben a jegyzõ, mint a törvényesség õre nem lehet „játéka mindenféle szélnek“! Ez sem csodaszer, de
mindenképp a befolyásolás lehetõségének szûkülését, minden bizonnyal még
a közigazgatási hivatalok, vagy az Alkotmánybíróság által megsemmisített
önkormányzati döntések számának
csökkenését is eredményezheti. A tényleges függetlenség szinte teljesen megszüntetné a kiszolgáltatottságot, a
munkahelyi stressz csökkenése pedig
annak további hatásait mérsékelheti,
melyek, mint láttuk, az apparátus munkájában, munkahelyi légkörében, az
ügyfelekkel tanúsított magatartásában,
az ügyek megfelelõ vitelében ölthetnek
testet. Hatása többsíkú, a munkaegészségre gyakorolt hatásán kívül, a munka-
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végzés színvonalának emelkedésében
manifesztálódhat.
Hogy nézne ez ki a gyakorlatban?
A jegyzõ státusban, tehát bejelentett állásban a területileg illetékes közigazgatási hivatalban lenne. Fölötte a munkáltatói jogokat a hivatal vezetõje gyakorolja. Delegált munkaerõként, a kijelölt
önkormányzatnál, kinevezés útján látná
el feladatát. Beszámolási kötelezettsége
a munkáltatója felé állna fenn. Ez nem
„ejtõernyõs“ állás. A polgármesterek
egyetértése szükséges minden jegyzõ
delegálásához:. de csak az egyetértése!
Az így kinevezett jegyzõ a helyi
ügyeknek nem részese és nem szereplõje. Minden befolyásolási szándékot úgy
háríthat el, hogy számára az nem jelenthet egzisztenciális fenyegetettséget.
Tényleges, és nem kvázi függetlensége
birtokában, a helyi csatározásokból ily
módon kivonva csak a Képviselõ-testület törvényszerû mûködésével, a Hivatal
apparátusának szakmai színvonalának
emelésével, és a Hivatal tevékenységének szakszerû, törvényes és hatékony
mûködésével kellene foglalkoznia. A helyi politikai elit számára nem barát, de
nem is ellenség. Független kívülálló, aki
a helyben született döntéseket a legjobb hatékonysággal, a legjobb tudása
szerint a településen élõk érdekében
végrehajtja, de befolyásolás mentesen,
a törvényeket (és csak azokat) szem
elõtt tartva.
Egy ilyen lépés csökkentené a jegyzõkeringõt kiváltó okokat is. Ez viszont
visszahat a települések vezetõinek gondolkodására, stratégia alkotására. Szükségszerûvé válik, hogy amit eddig politikai machinációkkal értek el, az esetek
jelentõs részében azontúl egyeztetéssel,
kompromisszumok árán valósíthatnak
meg. Ez pedig a közigazgatási – nem
mindig latens – ingerültség csendesedése után, a közgondolkodás változását, a
virtuális közszolga arcának kisimulását,
ennek következtében a lakosság hétköznapjaink nyugalmasodását eredményezheti.
Túl sötét a kép, amit lefestettem?
Meglehet. Azonban tény, hogy a települési önkormányzatok polgármesteri
hivatalaiban egyszerre van jelen a lógás,
és a túlfoglalkoztatottság. A kapacitásfölösleg, és a létszámhiány. A frusztráltság, a kenyérféltés. A színvonaltalan,
lelketlen munkavégzés, és az elhivatott,
szolgáltatói attitûd. A szolgalelkûség, és
a szakmai tudás büszkesége. Azonban
a hétköznapok túlélése mellett nem jut

elég figyelem, energia a tényleges racionalizálási lépések megtételére. A közvélemény általában akkor szerez tudomást települése polgármesteri hivatalának belsõ problémáiról, ha az már látványos formában ölt testet. Testületi
ülés témája lesz a jegyzõ váltás, vagy
közmeghallgatáson kerül szóba a hivatal vezetésében megtalálható hozzá
nem értés, vagy egyéb finom utalás arra, hogy változtatni kell a jegyzõ személyén. Senki sem teregeti ki szívesen a
szennyest. A hivatal keretein belül maradnak a problémák, erodálják a munkakedvet, a munkaintenzitást, mígnem
kifelé látható jelei nem lesznek. A túl sötétnek vélt kép valójában nem inkább
kép, mint inkább helyzet. Csak a kívülállók nem igen tudnak róla!
A gazdaság sok szereplõje eljutott
már arra a szintre, hogy megértette, a
lakosság, az állampolgárok éltetik. Tõlük ered a fizetése, megélhetése! Ennek
megfelelõen „mindig a vevõnek van
igaza“. A hivatalok még messze állnak
ettõl, de tenni kell ennek érdekében!
Nyílván vegyes a kép. Vannak hivatalok,
ahol szívélyes, szinte baráti a dolgozók
egymáshoz való viszonya, és vannak
olyanok, ahol vibrál a levegõ, és mindenki folyton hátra nézve végzi munkáját. Nem egy munkáltató már felismerte, hogy ideges, feszült alkalmazottól
nem lehet jó eredményt elvárni. Az okos
munkáltató úgy ad, hogy nem kerül
pénzébe! Hogy ez mi lehet? Hát a jó
szó! Ez az ami nem kerül pénzbe, és sosem fogy el. Pozitív hatása felmérhetetlen. Ha egy, a jó szóval nem fukarkodó
polgármester azt kéri a beosztottaitól
hogy hordják el a hegyet, nem az a válasz hogy az lehetetlen, hanem az, hogy
hova? Ilyen hivatalok is vannak. De ezek
a kivételek.
A gondolkodásba még nem halt
bele senki. Ha egy rendszer mûködik,
még nem érv arra hogy ne változtassunk rajta. Nem lehet jobban csinálni?
Ha pedig mûködik, de úgy, mint a kockakerekû talicska, nem szabad várni a
változtatással.
Gondolkodjunk mi a gond. Ebbõl
jön a gondolat. Majd gondoskodni kell
a gondolat kivitelezésérõl, hogy megszûnjön a gond! Darázsfészekbe nyúl,
aki ezen a területen változtatni akar, pedig itt is igaz a mondás: „Nem miattad,
érted haragszom.“
Bálint Edgárd
balint.edgard@citromail.hu

Jogalkotás

Elektronikus információszabadság minden szinten
Júliustól több mint százféle adatot kell megjeleníteni az önkormányzati honlapokon

Közel százharmincféle adat
nyilvánosságát írja elõ az
elektronikus információszabadságról szóló törvény –
ezeket eddig csak az ötvenezer fõnél nagyobb városoknak és a megyei önkormányzatoknak volt kötelezõ, júliustól viszont minden magyar
önkormányzatnak közzé kell
tennie. Egy friss tanulmány
szerint az eddigi kötelezettek
sem teljesítettek túlzottan
jól, pedig a közzététel elmulasztásáért akár büntetõeljárás is indulhat a településvezetõ vagy a jegyzõ ellen.

Az elektronikus információszabadságról
szóló 2005. évi XC. törvény szerint 2008
július elsejétõl minden önkormányzatnak
elektronikusan meg kell jelenítenie hon-

lapján (ha nincs neki, gyûjtõportálokon) a
szervezetére, a szervezet tevékenységére
valamint gazdálkodására vonatkozó, a
jogszabály mellékletét képezõ közzétételi
listán szereplõ adatokat.
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet
május elején hozta nyilvánosságra kutatásának eredményeit, amelyben az információszabadsági törvény elõírásainak érvényesülését vizsgálták. A kutatók megállapítása szerint a megyei és városi önkormányzatok egyelõre nem dicsekedhetnek
a jogszabályok maradéktalan betartásával. Pozitív példaként Kecskemét, Érd és
Gyõr önkormányzatát hozták fel a kutatók, mint ahol példaértékû az elõírt adatok közzététele.

Az elektronikus információszabadság-törvényét Kovács Kálmán minisztersége idején az Informatikai Minisztérium
vitte keresztül. Az exminiszter lapunknak
nyilatkozva azt mondta, sem az informatikai, sem a szakmai, sem az anyagi hiányosságokra nem lehet fogni, ha az önkormányzatok nem teljesítik a jogszabályi
kötelezettségeiket. Rámutatott: ma már a
legkisebb településen is számítógéppel
készülnek az elõterjesztések, így azoknak
a honlapon történõ elhelyezése valójában
csak akarat, minimális adminisztrációs
változtatás és demokratikus kultúra kérdése. Nincs szükség sem milliós-százmilliós infrastruktúra kiépítésére, vagy hasonló méretû programozási, portálfejlesztési feladatok végrehajtására. Minden
ilyen kifogás tehát valójában csak ürügy –
szögezte le. A közzétételtõl való ódzkodással kapcsolatban közölte: „Én nem hi-

lampolgár idõben értesüljön a tervezett
döntésekrõl. Hogy ne utólag kelljen tüntetéssel, petícióval, pereskedéssel megakadályoznia, ha valami nem az érdekeit
szolgálja, hanem idõben, amikor még
nem okoz akkora kárt egy-egy terv meghiúsulása, hallathassa a hangját – összegezte Kovács Kálmán –, nem lehet megspórolni a lakosság véleménynyilvánítását.“
Érdeklõdésünkre, hogy mivel járhat a
törvény be nem tartása, Kovács Kálmán
arra a meglepõ tényre hívta fel a figyelmet, hogy akár büntetõeljárás is kezdeményezhetõ a polgármester, vagy ha az
szmsz másként rendelkezik, akkor a jegyzõ ellen. Az adatvédelmi törvény szerint
ugyanis aki közérdekû adatot eltitkol,
bûncselekményt követ el. Ha a törvény
elõírja bizonyos közérdekû adatok nyilvánosságra hozatalát, és ez nem történik

Milyen adatok közzétételét írja elõ a törvény?
Az általános közzétételi lista elsõként a
szervezeti és személyzeti adatok feltüntetését kívánja meg az egyes igazgatási szervektõl. Ez felöleli a szervvel és annak dolgozóival való kapcsolatfelvételhez szükséges adatkört, saját felépítését, mûködését,
feladat- és hatáskörét, másrészt bemutatja a közfeladatot ellátó szervnek alárendelt
más, illetve a szerv által alapított, vagy éppen az azt felügyelõ ellenõrzõ szervekkel
való kapcsolatát.
Érdemes odafigyelni, hogy a jogszabály nemcsak a cím, telefonszám, hanem
az e-mailcímek közlését is elõírja. Meg kell
jeleníteni a honlapon minden szervezeti
egység feladatkörét, valamint hogy hogyan lehet elintézni a különbözõ ügyeket.
A letölthetõ nyomtatványoknak a törvény
szerint ezentúl minden önkormányzati
honlapon megtalálhatónak kell lenniük.
Az elektronikus információszabadságról szóló törvény számos olyan adat

szem, hogy e mögött korrupciós ügyek,
vagy a döntési folyamatok szándékos eltitkolása állna. Egészen egyszerûen arról
van szó, hogy az önkormányzatok máig
nem fogadták el, hogy a nyilvánosság
nem hátráltatja, hanem épp segíti a
munkájukat.“ – fogalmazott az információszabadság-törvény „szülõatyja“. „A
törvény egyik kiemelt célja, hogy az ál-

közzétételét is elõírja, melyek nyilvánosságra hozatala eddig egyáltalán nem volt
gyakorlat. A pályázatok elbírálásának indoklásáról például többnyire még maga a
pályázó sem értesült, a jogszabály szerint
azonban ezentúl ezeknek is fent kell lenniük a honlapokon, sõt az elbírálás során keletkezett emlékeztetõknek is. Emellett helyet kell biztosítani az önkormányzatról készült ÁSZ-jelentéseknek, és az egyéb ellenõrzések nyilvános megállapításainak is.
Fel kell tüntetni az önkormányzat által mûködtetett lapok fõszerkesztõjének a
nevét, az önkormányzat közalapítványait,
gazdasági társaságait, ez utóbbinál még
az önkormányzati részesedés mértékét is.
Az elektronikus információszabadság-törvénye közadatkeresõ mûködtetését
is elõírja. Az adatközlésre kötelezetteknek
tehát arról is gondoskodniuk kell, hogy a
közadatkeresõhöz eljussanak az adataikat
leíró adatok.

meg, akkor azért az adatgazda személyében felel – mutatott rá a szakpolitikus.
Az, hogy ilyen vagy hasonló büntetõeljárásra még nem került sor, csak annak köszönhetõ, hogy az adatgazdák ezt nem
szokták megvárni, hanem gyorsan nyilvánosságra hozzák a kért adatot.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
Önkormányzati havilap
2008 május
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Europai Unió

Átlátható Európa
Javítják az uniós dokumentumok nyilvános hozzáférési lehetõségeit

Borreform az Unióban
A Bizottság változtatásokat
fogadott el az EU-intézmények
dokumentumaihoz való hozzáférés szabályozásában. Ezek
a módosítások egyrészt az átláthatóságra irányuló bizottsági elkötelezettség újbóli
megerõsítését fejezik ki, másrészt az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatát
tükrözve korszerûsítik a szabályokat, és arra irányulnak,
hogy lehetõvé tegyék az intézményeknek a polgárok kérdéseire való hatékonyabb válaszadást.
Az Európai Bizottság elnöke, José
Manuel Barroso a következõket mondta: „Bizottsági elnöki megbízatásom
kezdetén hangsúlyoztam annak szükségét, hogy átláthatóbbá tegyük a munkánkat. A dokumentumokhoz való hozzáférés szabályai alapvetõen jól mûködnek. Ezek a változtatások az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatának
alakulását igyekeznek követni, valamint
még tovább szeretnék javítani az európai polgárok hozzáférését a dokumentumokhoz.“
Margot Wallström alelnök, az intézményi kapcsolatokért és kommunikációs stratégiáért felelõs biztos kijelentette: „Célunk a nagyobb átláthatóság, a
jobb hozzáférés, a hatékonyabb tájékoztatás és megértés. A polgároknak az
a joga, hogy tájékoztatva legyenek, minden demokratikus rendszer alapja. A dokumentumokhoz való hozzáférés a demokrácia nélkülözhetetlen eszköze, és
mi most ezen szeretnénk javítani.“
Az új, egységes szerkezetbe foglalt
szövegre vonatkozó bizottsági javaslat
nagyobb hangsúlyt helyez az aktív információterjesztésre, valamint összehangolja a rendeletet az aarhusi egyezményben rögzített, a környezeti információkhoz való hozzáférésre vonatkozó
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rendelkezésekkel. Egyben tisztázza a
„dokumentum“ szó meghatározását is,
belefoglalja például az elektronikus
adatbázisok tartalmát, amikor azokból
kinyomtatott vagy elektronikus adatfájl
nyerhetõ.
A javasolt szöveg a folyamatban lévõ vizsgálatokhoz kapcsolódó dokumentumok védelme tekintetében is
egyértelmûbb. Nagyobb jogi érthetõséget biztosít, azonban nem vezet a polgárok számára hozzáférhetõ dokumentumok számának csökkenéséhez.
A hivatalos minõségben eljáró személyek nevéhez és feladatköréhez, a
tagállamok dokumentumaihoz és az intézmények által az Európai Bíróságnak
benyújtott írásbeli beadványokhoz való
hozzáférés javítását is indítványozza a
Bizottság. Ezek a változások az Európai
Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatát
követik.
A szerzõdés biztosítja az Európai
Unió polgárai és az ott letelepedett személyek számára az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való hozzáférés jogát. A hozzáférési jogra irányadó elveket az
1049/2001/EK rendelet határozza meg,
amely 2001. december 3. óta van hatályban.
Amikor a Bizottság 2005 novemberében elindította a nagyobb átláthatóságra irányuló kampányát (európai átláthatósági kezdeményezés néven), egyben a rendelet felülvizsgálatáról is határozott.
Elsõ lépésként a Bizottság közzétett
egy zöld könyvet, és széles körû nyilvános konzultációt tartott 2007 tavaszán.
A Bizottság által most indítványozott javítások e konzultáció eredményein, valamint az Európai Parlament ajánlásain és az Európai Bíróság ítélkezési
gyakorlatán alapulnak.
Forrás: EP-SSajtószolgálat
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A Miniszterek Tanácsa hivatalosan elfogadta a borpiac közös szervezésének átfogó reformját, amelyrõl a mezõgazdasági miniszterek decemberben politikai megállapodásra jutottak.
A változások egyensúlyt teremtenek a
borpiacon, fokozatosan megszüntetik a pazarló és költséges piaci intervenciós intézkedéseket, valamint lehetõvé teszik a költségvetési források
pozitívabb, proaktívabb intézkedésekre történõ felhasználását, ami fokozni
fogja az európai borok versenyképességét. A reform biztosítja a borágazat
gyors szerkezetátalakítását, mivel részét képezi az az önkéntes alapú, három évre szóló szõlõtõke-kivágási
program, amelynek célja, hogy alternatívát nyújtson a nem versenyképes
termelõk számára, és eltávolítsa a piacról a borfelesleget és a nem versenyképes borokat. A krízislepárláshoz és az élelmezési célú alkohol lepárlásához nyújtott támogatások fokozatosan megszûnnek, a fennmaradó – nemzeti pénzügyi keretek között
szétosztott – pénzösszeget pedig a
bor harmadik országbeli piacokon
történõ népszerûsítésére, az innovációra, valamint a szõlõültetvények és
pincészetek szerkezetátalakítására, illetve korszerûsítésére lehet majd fordítani. A reform a borvidékeken biztosítja a környezet védelmét, védelmet biztosít a hagyományos és régóta alkalmazott minõségpolitikáknak,
továbbá egyszerûsíti a címkézési szabályokat, ami mind a termelõk, mind
a fogyasztók hasznára fog válni. Ezen
kívül a telepítési jogok igen szigorú
rendszere 2016. január 1-jétõl uniós
szinten megszûnik . Az Európai Bizottság most kezdi meg a részletes
végrehajtási szabályokat megállapító
rendeletek elfogadását, ami lehetõvé
teszi, hogy a reform 2008. augusztus
1-jén hatályba lépjen.

Kormányátalakítás

Független miniszter az önkormányzati ágazat élén
Gyenesei István szerint kell megye és régió is

Hét új miniszter lép hivatalba
májusban, miután Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök a Szabad Demokraták Szövetségének a kormányból való kilépésével egyidejûleg átalakítja a
kormány szerkezetét és személyi összetételét. Gyenesei
István, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke, független
parlamenti képviselõ ezután
miniszterként felel az önkormányzati ágazatért. A kormányzó koalíció felbomlását
nem követte országos szakítási hullám az önkormányzatoknál.
Gyenesei István az Inforádiónak nyilatkozva elárulta, hogy a Parlament
egyetlen független képviselõjeként civil
és önkormányzati vezetõkkel vitatta
meg a választókerületében, hogy elfogadja-e a miniszterségre szóló felkérést. A Somogyért Egyesület színeiben
bejutott képviselõ szerint választókerülete jónak tartja, hogy egy civil tagja is
lesz a kabinetnek. Az új miniszter továbbra is független marad – mint a riportban fogalmazott: egy percig sem
igényelte senki, hogy feladja független
képviselõi helyét. Úgy látja, hasznára
válhat a jelenlegi, közmegegyezésre
képtelen politikai közéletnek, ha egy
civil kerül a kormányba. Tartalmi kérdésekrõl szólva egy másik nyilatkozatában annak a véleményének adott hangot, hogy a megyékre és a régiókra
egyaránt szükség van Magyarországon. Szólt arról, hogy erõsíteni kívánja
a napi kapcsolatot az önkormányzati
vezetõkkel, érdekvédelmi szövetségekkel, valamint a civil társadalomnak is
nagyobb szerepet szán.

HÉT

ÚJ MINISZTER

A kormányzati átalakítás során a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(GKM) valamint az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM)
helyett három új minisztérium jön létre: az infrastrukturális ügyekért felelõs

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium (KHEM), a gazdaságfejlesztési ügyekért felelõs Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
(NFGM), illetve az önkormányzati és az
önkormányzatokhoz szorosan kapcsolódó más ügyekért felelõs Önkormányzati Minisztérium (ÖM).
Az önkormányzati tárca vezetését
tehát Gyenesei István független képviselõ veszi át, Bajnai Gordon jelenlegi
önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium vezetõje lesz, Szabó
Pál, a Magyar Posta Zrt. eddigi vezérigazgatója az újonnan megalakuló
közlekedési, hírközlési és energiaügyi
tárcát vezeti majd.

elnökhelyettese, országgyûlési képviselõ pedig a szociális és munkaügyi tárcát veszi át. A hetedik új poszt az innovációért és kutatás-fejlesztésért felelõs
tárca nélküli miniszteri hely, amelyet
Molnár Károly, a Budapesti Mûszaki
Egyetem mostani rektora tölt be majd.

HAT

ÚJ ÁLLAMTITKÁR

A miniszteri helyeken túl az államtitkári posztokon is lesz változás. A rendészeti, az oktatási, a munkaügyi és az
önkormányzati tárcához a meglevõ
mellé még egy államtitkár kerül, és két
helyettese lesz a miniszternek az újonnan alakuló fejlesztési tárcánál is.
Államtitkári posztot kap többek
között Puch László, az MSZP eddigi
pénztárnoka, Molnár Csaba, az Új tulajdonosi program miniszterelnöki
megbízottja, Burány Sándor fõvárosi
MSZP-elnök és Csák Ferenc, aki korábban a Pécs Európa Kulturális Fõvárosa
program miniszteri biztosa volt.
Az önkormányzatokat érintõ változás, hogy lemondott Ujhelyi István
önkormányzatokért felelõs államtitkár
is. Elmondása szerint miniszteri ambíciói nem voltak, amit be is jelentett a
miniszterelnöknek, de az új kormányzati struktúrában nem találta a helyét.

NEM
A három új tárca három új minisztere mellett változás történik az egészségügyi, a szociális és a környezetvédelmi minisztérium élén is. Az új
egészségügyi miniszter Székely Tamás,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelenlegi fõigazgatója lesz, Szabó
Imre, az MSZP Pest megyei elnöke, országgyûlési képviselõ vezeti majd a
környezetvédelmi és vízügyi tárcát,
Szûcs Erika, az MSZP választmányának

BOMLANAK

A KOALÍCIÓK
Országos szinten egyelõre nem hallani
tömeges szakításról az MSZP- és az
SZDSZ-frakciók között. A helyi együttmûködések úgy tûnik, legalábbis egyelõre megmaradnak, illetve esetleges
felbomlásuk nem a nagypolitikával,
hanem a helyi érdekekkel függhet
össze. Szegeden például külön sajtótájékoztatón erõsítette meg a két párt,
hogy továbbra is együtt politizálnak.
Munkatársunktól
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A

P a r l a m e n t b e n

t ö r t é n t

Leszakadóban a vidék?
Az országgyûlésben elhangzott, önkormányzatokat érintõ interpellációk közül
Dr. Medgyasszay László (KDNP)
interpellációt nyújtott be a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez: Leszakadóban a vidék? címmel. A kérdésre Gõgös Zoltán földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár válaszolt. A választ az interpelláló
nem, a képviselõk többsége
azonban elfogadta.

„Az Eurostat egyik legutóbbi jelentésébõl az derül ki, hogy Magyarországon a vidék a fõvároshoz, illetve a közép-magyarországi régióhoz képest
leszakadóban van“ – kezdte interpellációját Medgyasszay László. – Az
Eurostat 2005. évrõl szóló 19/2008.
számú közleményének adatait összevetve az elõzõ évivel az derül ki, hogy
az EU-átlaghoz képest az egy lakosra
jutó GDP Magyarországon egyedül a
közép-magyarországi régióban növekedett. Az ország többi részén csökkent ez a mutatószám. A legrosszabbul, bármilyen hihetetlen, a NyugatDunántúl járt, itt 3 százalékponttal
kisebb lett az elõzõ évihez képest az
egy fõre jutó GDP.
Megdöbbentõ a jelentéseket olvasni. Az adatok egyértelmûen azt
igazolják, hogy nem a területi különbségek csökkentését, a hátrányos helyzetû térségek felzárkóztatását szolgálta az EU-pénzek felhasználása és
az MSZP–SZDSZ-kormány ezzel kapcsolatos politikája. Nem véletlenül
idéztem a parlamentben az egyik felszólalásomban az Ószövetséget, miszerint az ország legfõbb haszna a
földmûvelést kedvelõ király. Ez a mi
viszonyainkra lefordítva azt jelentené,
hogy esetünkben az ország legfõbb
haszna egy vidéket kedvelõ miniszterelnök lenne. Sajnos ez ma Magyarországon hiánycikk.
A számok azt mutatják, hogy térségünk országaiban máshol sikeres
volt a különbségek csökkentése, tehát
nem varrhatjuk a globális folyamatok
és más egyéb, rajtunk kívülálló ténye-
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zõk nyakába a vidékfejlesztésnek ezt a
számokkal alátámasztott kudarcát.
Kérdezem: mire alapozzák a vidékfejlesztési politikát? Mi a garancia
arra, hogy az EU-források valóban a
vidék fejlesztését fogják szolgálni?
Elemzik-e az eddigi források felhasználásának hatékonyságát? Van-e mód
arra, hogy a tárca, a mi tárcánk elfogadtassa a kormánnyal, hogy Magyarország nem lehet sikeres leszakadó vidékkel?“ – zárta felszólalását a
képviselõ.
„Röviden válaszolhatnék úgy is,
hogy a vidékpolitikát arra alapozzuk,
hogy megpróbáljuk helyretenni, amit
önök annak idején tönkretettek. De ez
túl egyszerû válasz lenne, ezért egy kicsit részletesebben mondom ugyanezt
– mondta válaszában Gõgös Zoltán
illetékes államtitkár –, ön a Nyugat-Dunántúl fejlõdésére hivatkozik, igaz,
hogy az elmúlt hat évben ez csak
negyvenhárom százalékos volt, már
ami a növekedési dinamikát jelenti, és
az is igaz, hogy az észak-magyarországi hetven, de ez pont azt bizonyítja,
hogy megpróbáltuk a területkiegyenlítést ezen a területen is megfelelõképpen alkalmazni, és ezért volt szükséges, és igazolja is azt az infrastrukturális fejlesztést, amit elkezdtünk.
A másik: igaz lenne a kritikája,
képviselõ úr, ami a vidékfejlesztést illeti, ha egy fillér európai uniós pénzt is
kint hagytunk volna az elmúlt, a csatlakozás óta eltelt idõben, sõt már a
SAPARD-idõszakot is említhetem. Ez
nem így van, hiszen a SAPARD-ot és az
AVOP-ot is minimum tíz százalékkal
túligényelték a termelõink, és ezt nemzeti forrásokból még ki is fizettük. Az
egy másik kérdés, hogy mind a
SAPARD, mind az AVOP inkább a mezõgazdaság modernizációs fejlesztésérõl szólt, amire ugyancsak elemi igény
van, és azt gondolom, a képviselõ úrnak ezt nem kell magyaráznom.
Az új programok kapcsán nyugodtan elmondhatom, hogy az eddigi
Új Magyarország vidékfejlesztési programnak és intézkedéseinek óriási a si-

kere, hiszen a körülbelül hatszázmilliárdnyi agrárfejlesztési pénznek több
mint felét már a termelõk le is kötötték. Ha nem jól állapítottuk volna meg
a támogatási irányokat, akkor valószínû, hogy ez nem így lenne. Sõt azt is
elmondhatjuk, hogy ebbõl a programból már komoly kifizetések is történtek, tehát nemcsak beszélgetünk az Új
Magyarország vidékfejlesztési programról, hanem ennek a nagyon aktív
végrehajtási fázisában vagyunk.
Az állattenyésztésbe várhatóan a
következõ két-három évben több
mint hatszázmilliárd fejlesztés fog érkezni. Azt gondolom, hogy enélkül
nem nagyon lenne a következõ idõszakban sikeres ez a szakágazatunk.
A másik, hogy most nyíltak meg
igazán olyan érdemi vidékfejlesztési
források, amelyek klasszikusan a vidéki életminõség javítását szolgálják, és
nem gondolnám, hogy az a nagyjából
hat-hétszeres forrás, amennyivel a korábbi évekhez képest ez nõtt, ne látszana meg az általános vidékfejlesztési ügyön. De azért azt szeretném
hangsúlyozni, hogy egy ágazat soha
nem fog tudni egy komplex problémát megoldani. Ezért vannak a regionális programok, ezért vannak a különbözõ ágazati operatív programok,
és ezeket komplexen kell kezelni.
Én azt gondolom, látva az Új Magyarország vidékfejlesztési program
vidékfejlesztési, tehát 3-as, 4-es tengelyének az indulási sikereit – amiben
Magyarország valamennyi települése
részt vett, és körülbelül tizenkétezer
vállalkozás, önkormányzati és civil
szereplõ kíván ennek a programnak
az aktív megvalósításában részt venni
–, nem hinném, hogy rosszul jelöltük
ki az irányokat. Az más kérdés, hogy
azért azt is tudni kell, hogy úgy ítéltük
meg, hogy ez az utolsó, igazi hét
évünk van, amikor az agrármodernizációt be tudjuk fejezni, mert utána a
vidékfejlesztési források dinamikusan
nõnek az agrárforrások rovására.“
Munkatársunktól
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Négy esztendõ

Az „új“ közbeszerzési törvény
2004. május 1-jén lépett hatályba. Négy éve alkalmazzuk
több-kevesebb sikerrel. Ez alatt
az idõ alatt a közbeszerzési eljárások bonyolítása során
megtapasztalhattuk, hogy a
közbeszerzés nem csupán a
törvény alkalmazását jelenti,
hanem komplexen kell figyelni
a PHARE, a SAPARD, az AVOP, a
GVOP, a PPP, és még sorolhatnám, hányféle pályázat követelményeinek való megfelelésre. Emellett az ajánlatkérõi érdekeket is figyelembe kell venni, anélkül, hogy „valakire íródna ki“ a tender.
Napi szinten kellett (és kell) figyelemmel kísérni a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatait, a közbeszerzési
tárgyú bírósági ítéleteket, a Közbeszerzések Tanácsa ajánlásait, állásfoglalásait. Néha bizony fel kell vállalni a döntõbizottsági állásponttól eltérõ döntést
is, a józan ész nevében és az ajánlatkérõ érdekében.
Nehéz szakma ez, emellett favágásnak semmiképpen nem mondható,
hiszen minden ügy más, minden eljárásban más csatákat kell megvívni. Ki
gondolná, hogy négy évvel a Kbt. és az
építési beruházások közbeszerzési eljárásaira vonatkozó speciális szabályokat
tartalmazó kormányrendelet hatályba
lépése után még mindig vitatkozni kell
építész-tervezõkkel azon, hogy a közbeszerzési tender dokumentációnak része kell hogy legyen az árazatlan költségvetés?
A fejlõdés azonban szemmel látható, vitathatatlan, és érzékelhetõ a
közbeszerzési ismeretek bõvülése, az
ajánlatkérõi oldal felkészültségének növekedése.
A jövõben még nagyobb értéke
lesz a közbeszerzési szakértelemnek,

hiszen az Európai Unió által biztosított
támogatások igénybe vétele csak hibátlan közbeszerzések lefolytatása útján
lehetséges.
A közbeszerzési szakértõk felelõssége is nõ. Nem elegendõ a szûkebb
szakma, a törvény ismerete – gondoljunk csak az ez évben megjelent bonyolult, kétfordulós pályázati rendszerre ( KEOP 1.2.0.), amely már a pályázatkészítés szakaszában számos közbeszerzési kérdést vet fel. Például a szakértõi tevékenységek (pályázatíró, projektmenedzser, közbeszerzési szakértõ )
becsült értékeinek egybeszámítása is
olyan fontos kérdés, amelynek helyes
megítélésén a támogatás sorsa múlhat.
De nagy kihívást jelent a tervezõ kiválasztása is, mert annak eldöntése, hogy
az engedélyes terveket készítõ tervezõket megilleti-e a kizárólagos szerzõi
jog, amelyre a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapítható, sorsdöntõ
kérdés, melyen az egész támogatás
megbukhat. De nehéz feladat a FIDICkönyv figyelembe vételével történõ közbeszerzési eljárás lebonyolítása is, a
FIDIC-követelmények és a magyar közbeszerzés „összepasszítása“.
Még nem beszéltünk a jelenleg
fuldokló PPP-konstrukcióról, melyet
törvényszerû, hogy más, jogszerû megoldások váltsanak fel. Hiszen tornaterem, óvoda, bölcsõde, rendelõintézet
kell, de pénz nincsen hozzá. Látunk törekvéseket az önkormányzatok részérõl, hogy a PPP-projektekbõl kihátráló
állam szerepét pótolják. Látunk önkorSDR KÖZBESZERZÉSI IRODA
• közbeszerzési, tervpályázati és
koncessziós eljárások teljes körû
bonyolítása
Tel: 06 20 9270-910
littmann@sdrkozbesz.hu

mányzati és befektetõi alapítású projektcégeket, üzletrészvásárlásokat, bérleti konstrukciókat, és látunk ezzel kapcsolatos tévedéseket, néha „mutyikat“.
De nem látunk egyértelmû állásfoglalást sem törvényi módosítás formájában, sem a Közbeszerzések Tanácsától,
hiszen a közelmúltban az üzletrészvásárlással kapcsolatban kiadott állásfoglalás csak újabb feladvány, nem egyértelmû segítség.
Persze nagyon fontos az elektronikus közbeszerzés, az elektronikus árlejtés (mostanság minden héten van elõadás belõlük), de talán még fontosabb
a törvény egyértelmû értelmezése, annak felkarolása, hogy az önkormányzati projektek törvényi támogatottsága
megfelelõ szintû, konkrétumokon
nyugvó legyen , és ne a támogatások
„visszaszipkázására“ szolgáljon. A hatósági monitoringvizsgálatok során
ugyanis számtalanszor van ilyen érzésünk...
Ma sem könnyebb a helyzet, mint
négy évvel ezelõtt. A magam részérõl
ebben a négy évben mindenrõl írtam,
ami a Kbt. alkalmazását segítheti, megosztva a tapasztalatokat, felhívva az olvasók figyelmét a buktatókra.
Nagyon sok visszajelzést kaptam,
és ezúton is köszönöm a figyelmüket,
és kérdéseiket, amelyekbõl sokszor tanultam, vagy a választ végiggondolva
kényszerültem felülvizsgálni saját álláspontomat. Most úgy érzem, hogy négy
év után kicsit pihentetni kell a közbeszerzési rovatot. Meg kell néznünk,
hogy a jelenlegi tudás és rengeteg információ birtokában milyen olvasói igények merülhetnek fel. Természetesen a
jövõben is szívesen válaszolok kérdéseikre. Sikeres közbeszerzéseket, jó szándékú ajánlattevõket és sok EU-támogatást kívánok!
Dr. Littmann Éva
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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J o g a l k o t á s

Hiányolják a reformértékû javaslatokat
Bajnai: Közel a megállapodás a kormány és az önkormányzatok között
A polgármesterek jogállásának megerõsítésérõl is szólt
Bajnai Gordon leköszönõ ön-

kormányzati miniszter a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyûlésén. A miniszter rámutatott, több kérdésben közel a
megállapodás a kormány és
az önkormányzatok egyeztetõ fórumán. A szervezet zárónyilatkozatában azonban azt
is kifejezésre juttatta, hogy a
szóban forgó módosítási elképzeléseket nem tekinti reform értékûnek, csupán a felmerülõ aktuális kérdésre
adandó lehetséges válaszoknak.
Az idei küldöttgyûlés vezetõ vitatémája az önkormányzati rendszer továbbfejlesztése volt. A tanácskozásnak az
önkormányzati rendszer továbbfejlesztésérõl szóló vitájában hozzászólt
Bajnai Gordon leköszönõ önkormányzati és területfejlesztési miniszter is.
Megegyezés születhet az önkormányzati testületek létszámának csökkentésérõl – emelte ki felszólalásában
Bajnai Gordon. A nagyobb városok
esetében az ésszerû keret kialakítása
zökkenõ nélkül megvalósítható – tette
hozzá –, amivel költségeket lehet megtakarítani. Ugyanakkor megjegyezte,
hogy a kisebb településeknél ez a folyamat kevésbé lehet zökkenõmentes.
Ugyancsak hamarosan megegyezés születhet az úgynevezett csörögi
példa alapján a kötelezõ önkormányzati feladatok bírósági úton való érvényesítésére tett javaslat ügyében –
utalt rá a miniszter. Mint emlékezetes,
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Csörögön a helyi önkormányzat nem
tudta a gyerekek beiskolázását megoldani, más települést kért fel erre, ami
végül oda vezetett, hogy a kisiskolások
kötelezõ oktatása veszélybe került.
Szükség lenne a polgármesterek
jogállásának erõsítésére is – jelezte a
miniszter. A jelen gyakorlat szerint
ugyanis a testület szembehelyezkedhet
a település elsõ emberével, blokkolhatja a fejlesztési törekvéseket, aminek
sokszor a falu vagy a város közössége
látja kárát.
Az anomáliák sorába tartozik a
jegyzõk szerepe is – állapította meg a
miniszter. A jegyzõk mintegy 2.500 különbözõ feladatkörébõl 1.000-nél is
több az állami teendõk közé tartozik,
ám az államnak nincs lehetõsége a
számonkérésre. Ezért a javaslat szerint
jogkört alkotnak a jegyzõi munka állami minõsítésére is – hívta fel a figyelmet a tárca vezetõje.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2008. május 7-én
tartotta éves küldöttgyûlését. A szövetség küldöttei Dobogókõn gyûltek össze,
hogy megvitassák az alapszabály szerint
kötelezõ – éves beszámolóval, zárszámadással, költségvetéssel, személyi kérdésekkel kapcsolatos – elõterjesztéseket. A
Felügyelõ Bizottságba új tagnak választották Bratu László, Encs város polgármesterét, a FEB elnökévé Pap Tibor,
Dévaványa város polgármestere került
megválasztásra. A szervezet új oktatási
tanácsnoka Tóth Csaba, Lesenceistvánd
község polgármestere lett a küldöttek
egyhangú szavazata alapján.
A küldöttgyûlés a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadta
az önkormányzati rendszer továbbfejlesztésérõl szóló elõterjesztést, amely
leszögezi, hogy a jelenlegi vita alapjául
szolgáló dokumentumot nem tekinti
reform értékûnek, csupán a felmerülõ
aktuális kérdésre adandó lehetséges
válasznak. A szövetség továbbra is érdekelt egy átfogó önkormányzati reform kidolgozásában és megvalósításában – áll a dokumentumban. A aktuális kérdések ügyében, a következõk kiemelését tartja fontosnak A TÖOSZ:

1. Maximális védelmet nyújt ahhoz,
hogy minden települési önkormányzat megtarthassa önállóságát,
amennyiben helyben megfelelõ szintû közszolgáltatásokra képes.
2. Támogatja a települések közötti társulásokat és elsõsorban az aprófalvas vidékeken fontosnak tartja, hogy
a kistérségen belüli mikrotársulások
rendszere megerõsödjön.
3. Egyetért a képviselõ-testületek létszámának differenciált csökkentésével.
4. Szorgalmazza az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását, hogy
egyrészt ne lehessen önkormányzati
képviselõ, aki tartós foglalkoztatási,
munkajogi és gazdasági jogviszonyban áll az adott önkormányzattal,
másrészt egyidejûleg ne lehessen
polgármesteri és – a listás választást
kivéve – önkormányzati képviselõi
mandátumért indulni a választáson.
5. Támogatja a polgármesteri jogállás
megerõsítését és a település lakosságszámától függetlenül – megfelelõ feltételek mellett – fontosnak tartja a fõállású polgármesterség lehetõvé tételét.
6. Nem ért egyet a jegyzõk kormányzati jogosítványainak erõsítésével, egyszersmind javasolja, hogy a jegyzõk
feladatkörében erõsödjön az önkormányzati munkát támogató szerep.
7. Tarthatatlannak tarja az önkormányzati finanszírozási rendszer jelenlegi
módját, nem támogatja újabb feladatok és hatáskörök kellõ források
hozzárendelése nélküli telepítését,
egyben szorgalmazza a helyi adók
rendszerének átfogó újraszabályozását.
8. Az országgyûlési és az önkormányzati választási ciklus elválasztása érdekében – megerõsíti az önkormányzati választási ciklus 6 évre történõ kiterjesztésére irányuló korábbi
javaslatát és kezdeményezi, hogy a
2010-es önkormányzati választásokon a polgármesterek és képviselõk
hat évre kerüljenek megválasztásra.
Munkatársunktól

A szakember: Dr. Machay Tamás
„Hajas Orsolya fotói olyan koraszülötteket mutatnak be, akik túlélték a koraszüléssel járó beavatkozásokat, és a méhen kívüli élethez való alkalmazkodást. A képeken látható koraszülöttek 10-14 héttel korábban születtek, súlyuk 1 kg alatt volt. Egy ilyen koraszülött testének 85-87 %-a víz! Alapvetô
életfunkcióikat 5-10 dekagramm szárazanyag végzi. Ezzel a csekély tömeggel kell légzésüket, keringésüket, vesemûködésüket, emésztésüket, mozgásukat, idegrendszeri funkcióikat fenntartani. Ezen életfunkciók segítése az intenzív újszülött osztályok feladata. Az intenzív újszülött ellátás
Magyarországon példamutató, kiváló eredményeket ért el, jelenleg az egészségügy egyik legjobban mûködô ága. A koraszülöttek u.n. súlyspecifikus
halálozása megfelel a legmagasabb egészségügyi kultúrával rendelkezô államoknak.”
Egy érintett édesapa: Krúdy Tamás
„2006. október 22-én született meg a negyedik kisfiam, Krúdy Bercike. A szülés alatt leállt a szíve, újra kellett éleszteni, nagyon kevés esélyt adtak az
életben maradására. Az I. számú gyermekklinikára került, a PIC osztályra. Feleségemmel két hónapon keresztül a kórházban éltünk. Nyomon követtük
az osztály életét, és sok más kisbaba sorsának alakulását is. Bercike ma otthon van, egészséges, szépen fejlôdik, amiért örökké hálásak leszünk a
kórház, de különösen a PIC osztály minden munkatársának.”
A fotók Budapest mellett Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Debrecenben lesznek láthatók. A kiállítás ideje alatt a szervezôk gyûjtést rendeznek a gyermekklinika javára, a
decemberi gálaesten pedig nyilvánosságra hozzák az adakozás eredményeit. Elôre is köszönetet mondunk minden támogatónknak, akik anyagiakkal, vagy más módon hozzájárulnak a kiállítás és a gyûjtés sikeréhez.
A nehéz helyzetben lévõ kórházi egészségügy ellenére az I. számú Gyermekklinika PIC osztálya minden nap csodát tesz: fáradhatatlan munkájuk, kiváló szaktudásuk és
elkötelezettségük példamutató az ilyen intézmények számára.
A kiállítás témájával kapcsolatos kérdéseket, véleményeket várjuk a www.orsiphoto.com fórum rovatába, ahol szakértôk, orvosok adnak írásban bôvebb felvilágosítást. Ezen
a honlapon megtekinthetôk továbbá a gyermekklinikán készült, de a kiállításon be nem mutatott fotók is.
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Magyar Polgármesterek VII. Világtalálkozója
2008. június 28–30., Gödöllõ, Szent István Egyetem (programtervezet)
Ismét eltelt két esztendõ, és június 28–30-án már hetedik alkalommal találkozhatnak
a határon inneni és túli magyar települések elsõ emberei a Magyar Polgármesterek
Világtalálkozóján.
A világtalálkozó programja
június 28., szombat:
10.00-12.00 nagypályás futballmérkõzés
12.00 ebéd az egyetemi ebédlõben
18.30-20.00 Magyar Szabadságért Díj átadása
20.30-22.00 Ünnepi megemlékezés a Magyar Szabadság Napja alkalmából
június 29., vasárnap:
10.00 Himnusz,
10.00 Utasi Árpád fellépése
10.10 Köszöntõt mond Dr. Gémesi György elnök, polgármester
10.20 Nyitóelõadás: Dr. Vízi E. Szilveszter a Magyar Tudományos
Akadémia volt elnöke
10.40 Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter
elõadása
11.00 Kósa Lajos, Debrecen város polgármestere elõadása
11.20 egy felvidéki polgármester elõadása
11.40 az Ezüstlánc díjak ünnepélyes díjátadása
12.00-14.00 fogadás az egyetem ebédlõjében
14.30-18.00-ig szekcióülések az egyetemen
Településüzemeltetés-településfejlesztés: (szekcióvezetõ: Fazekas
Sándor, a MÖSZ társelnöke, szekciótitkár: Kása Csaba). Helyszíne: az egyetem aulája. Elõadók: Dr. Szaló Péter, az ÖTM államtitkára • Dr. Lázár János, Hódmezõvásárhely polgármestere • Dr.
Gegesy Ferenc, Ferencváros polgármestere • Szarvas Tibor, a Településszolgáltatási Egyesület elnöke • Dr. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere

Önkormányzati reform: (szekcióvezetõ: Dr. Zongor Gábor, a
TÖOSZ fõtitkára, szekciótitkár: Dr. Fábián Zsolt, a MÖSZ fõtitkára) Helyszíne: az egyetem színházterme. Elõadók: Dr. Bujdosó Sándor, az ÖTM államtitkára • Dr. Fábián Zsolt, a MÖSZ
fõtitkára • Molnár Gyula, a TÖOSZ elnöke • Szepes Péter,
Kutasó polgármestere
A magyar nemzet esélyei a határnyitás után. (szekcióvezetõ: Borbély
István, a MÖSZ társelnöke) Helyszíne: az egyetem rektori díszterme. Elõadók: Dr. Tabajdi Csaba, európai parlamenti képviselõ •
Dr. Szájer József, európai parlamenti képviselõ • Kiss Sándor, a
Bihar Megyei Tanács elnöke • Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyûlés elnöke
18.00 vacsora az egyetem ebédlõjében
20.00 Sebestyén Márta népdalénekes mûsora az egyetem aulájában
22.00 polgármesteri klub az egyetem ebédlõjében (önköltséges
áron)
június 30., hétfõ
10.00-10.30 záró plenáris ülés: Megnyitó • szekció állásfoglalások
ismertetése • záró nyilatkozat elfogadása
10.30-10.50 Dr. Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke elõadása
10.50-11.10 György Ervin, Kovászna megye prefektusa elõadása
11.10-11.30 Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke elõadása
11.30-11.50 Varga Mihály, az Országgyûlés költségvetési, pénzügyi
és számvevõszéki bizottsága elnöke elõadása
11.50-12.10 polgármesteri arany pecsétgyûrûk ünnepélyes átadása
12.10-12.30 ünnepi zárómûsor
12.30 fogadás az egyetem ebédlõjében

A világtalálkozó fõvédnöke: Dr. Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke
A rendezvény fõszponzora a Raiffeisen Bank Zrt.
Kérjük, hogy részvételi szándékát és szállásigényét a jelentkezési lapon jelezze 2008. május 31-ig a szervezõknek a következõ elérhetõségeken: Magyar Önkormányzatok Szövetsége, 2100 Gödöllõ, Pf. 57.,
vilagtalalkozo@invitel.hu, tel/fax: 06-28-410-199.
Szállásigényléssel kapcsolatos információkkal Zimányiné Szendrõ Mária áll rendelkezésükre a 28-410-199-es telefonszámon de. 8.00-12.00 óra között. Egyéb információval a fent megjelölt elérhetõségeken várjuk jelentkezésüket.
Szállásigényléssel kapcsolatban elõzetesen jelezni kívánjuk, hogy a rendezvény helyszínén az egyetem felújított és új kollégiumi szobái kulturált elhelyezést biztosítanak. A kollégiumban elszállásolt polgármesterek térítésmentesen használhatják
a konditermet, szaunát, jakuzzit, bowlingot. A megújult szobákban egy- és kétágyas szoba foglalására van lehetõség. A
szobák az interneten megtekinthetõek a következõ címen: www.sziekollegium.hu
A jelentkezési lap a 19. oldalon található.
Mivel a határon túli magyar polgármesterek – általunk ismert – címlistája a választások miatt nem teljes körû, kérjük, hogy
polgármester-társaikat értesítsék a rendezvényrõl!
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Újabb régiós repterek nyílnak
Mezõkövesd, Mezõkeresztes környékén ezerötszáz munkahely létesülhet
Már most sem kell feltétlenül
a fõvárosba utazniuk azoknak, akik repülõvel szándékoznak külföldre utazni – a
következõ néhány évben
azonban ugrásszerûen fog
nõni a Ferihegyen kívüli utasforgalom aránya, mert a közeljövõben közel 12-15 milliárd forintot költenek a légi
infrastruktúrára és azokra a
kapcsolódó szolgáltatásokra,
amelyekkel fellendíthetõ a
beutazó regionális turizmus
és a helyi kereskedelem.
Hamarosan a Veszprém melletti
Szentkirályszabadján lévõ repülõtérrõl is
utazhatunk nyugat-európai városokba;
Tökölön repülõgép-javító központot terveznek, Debrecenben pedig új projektkoncepciót fogalmaztak meg, amelynek
célja a repülõtér környezetében magas
színvonalú infrastruktúra-fejlesztéssel üzleti aktivitást generálni.
A nyári szezonban – kétéves szünet
után – Siófok újra megnyitja a Siófok-Kiliti
repülõteret. Fõként huszonöt-harminc

férõhelyes légitaxijáratokat és magánrepülõgépeket várnak, s jövõre már egész
évben fogadni szeretnék itt a gépeket.
A sármelléki, a debreceni és a Gyõr
melletti repülõtér már most nemzetközi
charterjáratokat fogad, és hamarosan komoly légikikötõ készül el Pécs mellett,
Szegeden és Nyíregyházán is. Noha Ferihegy dominanciáját egyelõre nem veszélyeztetik, a régió érdekeinek megfelelõen
mûködõ vidéki repülõterek jól kiegészíthetik a fõvárosi nagy testvér forgalmát.
A mezõkövesdi volt szovjet katonai repülõtér bázisán hatszáz hektáros
területen logisztikai, illetve polgári repülõtér jön létre, amely 2009-tõl indíthat
és fogadhat gépeket – jelentette be Mezõkövesd, Mezõkeresztes és Miskolc
polgármestere, valamint a projektet vezetõ ír–magyar Fieldstone Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Az egykori szovjet katonai repülõtér,
amely Mezõkövesd és Mezõkeresztes között fekszik, 3,5 kilométer hosszú, 80 méter széles leszállópályával rendelkezik,
rendkívül jó lehetõséget teremt kereskedelmi repülõtér kialakítására – nyilatkozta
Tállai András, Mezõkövesd polgármestere. A fejlesztés elsõ fázisában a környe-

zetvédelmi munkálatokon kívül a fénytechnikai és a leszállórendszert kiépítõ beruházások indulnak, mely most tíztizenkét-millió eurót emészt fel, a késõbbiekben a fejlesztési költség több százmillió eurót jelenthet – mondta a cég szóvivõje. A Fieldstone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõje hozzátette: a repülõtér nyolcvan százalékban teherszállítási, húsz százalékban személyszállítási
ügyleteket fog megvalósítani.
A Fiedelstone célja a jelenleg üzemen kívüli Mezõkövesd–Mezõkeresztes
Repülõtér fejlesztése és mûködtetése, ezáltal a terület megfelelõ és célszerû hasznosítása, valamint a menetrend szerinti
légi forgalom beindítása. A társaság közleménye szerint a repülõtér fejlesztése következtében a kapcsolódó iparágakkal
együtt a következõ tíz évben várhatóan
több mint ezerötszáz új munkahely jön
létre a repülõtéren, s a hozzá szorosan
kapcsolódó gazdasági övezetben. Mint
fogalmaztak, a mezõkövesdi kistérségben a várható ingatlanfejlesztéseknek, a
turisztikai fejlesztéseknek és a rátelepülõ
iparágaknak köszönhetõen további több
ezer új munkahelyre lehet számítani.
Hajós Dániel

Jelent kezési lap

2008. június 28-29-30.Világtalálkozó
Alulírott (név) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(tisztség)

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................

jelentkezem a Magyar Polgármesterek

Szállást kérek biztosítani:

VII. Világtalálkozójára.

2008. június 28. napjára
2008. június 29. napjára

Ország: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megfelelõt kérjük aláhúzni vagy máshogyan jelölni!

Település: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polgármesteri hivatal címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................................
A hivatal irányítószáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aláírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A részvételi díjról kiállított számlán a vevõ nevét és címét

Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kérjük pontosan kiállítani!
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Csõdhelyzet Neszmélyen
Hamis jegyzõkönyvek, tiltott szemételhelyezés, eltüntetett iparûzési adó

Pénzügyi válságba sodródott
a Komárom-Esztergom megyei község, Neszmély. Az önkormányzat bankszámláit zárolták, a hivatali dolgozók fizetése is veszélybe került. A
kialakult helyzetrõl a képviselõ-testület tagjai levélben tájékoztatták a falu lakóit.
A neszmélyi önkormányzat nem tudja
átutalni hatvan munkavállalójának áprilisi fizetését, mert a leköszönt polgármester intézkedései miatt több szervezet hatvanhatmillió forintot követel a településtõl, melynek hétmilliós bankszámláját az APEH zároltatta – mondta
el a falu jegyzõje, Ruzsa Anna.
Február elején kezdõdött a kálvária
azzal, hogy jelentkezett az önkormányzatnál egy pénzintézet, amely harmincötmillió forint hitel és a kamatok visszafizetését követelte – mondta a jegyzõ,
aki januártól látja el tisztségét a községben. A több mint kínos helyzetet az
idézte elõ, hogy a volt polgármester,
Benkõ Ferenc az önkormányzat tudta
nélkül kézfizetõ kezességet vállalt 2005.
december 21-én tizenötmillió forint hitelre a Duna Eurorégió, majd 2007. június 25-én húszmillió forint hitelre a VágDuna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht. részére, mely társaságokban az önkormányzat százszázalékos tulajdonos.

ZAVAROS

H E LY Z E T

„A hitelfelvételhez csatolt határozatok
nem valósak, azokat nem a képviselõtestület alkotta meg“ – ezt a község
képviselõ-testülete április 7-én írásban
jelentette ki. Ezt követõen a falu minden
lakójához levelet juttattak el, amelyben a
hamis dokumentumok alapján felvett
több tízmillió forint hitel mellett megemlítették, hogy 2003 óta a település
legnagyobb adózójának befizetései sem
kerültek a község számlájára. Kiderült
ugyanis, hogy a polgármester a vállalkozóval megegyezett arról, hogy adja kölcsön az önkormányzati társaságoknak
az iparûzési adót, és megígérte, hogy õ
ezt majd befizeti a település költségveté-
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sébe – de ez máig nem történt meg.
Benkõ Ferenc, aki a második ciklusát tölti polgármesterként a község élén, és
független jelöltként nyerte el a posztot,
április 15-ével szívbetegségre hivatkozva
lemondott tisztségérõl. Jelenleg kórházban van, telefonját nem veszi fel. A község csõdhelyzetének kialakulásakor az
õt ért vádakat visszautasította, és jogi lépéseket helyezett kilátásba. (Természetesen, amennyiben elérjük Benkõ Ferencet, az üggyel kapcsolatban az õ véleményének is helyt adunk.)
A jegyzõ elmondta még, hogy a falu számláján nincs számottevõ összeg,
és a beérkezõ pénzeket a folyamatos inkasszók elviszik. Még nem látják a kár
teljes mértékét – jelezte, rámutatva arra
is, hogy az illetõ két közhasznú társaság
egyikének sincs ügyvezetõ igazgatója és
egyetlen alkalmazottja sem.

sak, azokat nem a képviselõ-testület alkotta meg“. Az ügyben kérdõre vonták
Benkõ Ferencet, aki elismerte: mindkét
alkalommal õ írta alá a pénz felvételéhez
szükséges határozatokat. Ezt a tényt az
ülés hivatalos jegyzõkönyve is rögzítette.
Annak ellenére, hogy a falu korábbi
jegyzõje, Baudentisztl Péter tanúkénti kihallgatásakor neki olyan, eredetiben
nem létezõ jegyzõkönyvi kivonatot mutattak a rendõrségen, melyen a polgármesteri funkció felett valaki Benkõ Ferenc nevét írta a papírra.
Ez az aláírás egyelõre mégsem bizonyítja azt, hogy a hamisítványt valóban a
lemondott vezetõ látta el kézjegyével,
mivel azt más is megtehette. Ebben az
helyzetben tehát írásszakértõi véleményre lesz szükség.

NYOMOZÁS

Idõközben a környezetvédelmi felügyelõség huszonhatmillió forintra bírságolta a
falut. A felügyelõség munkatársa arról
adott tájékoztatót, hogy a polgármester
– a hatóság tiltó határozata ellenére –
megengedte egy nagyvállalatnak, hogy
vegyes hulladékot helyezzen el a település
régóta bezárt szeméttelepén. A képviselõket errõl az intézkedésérõl Benkõ Ferenc

A rendõrség ismeretlen tettes ellen kezdett nyomozást, aki vagy akik Neszmély
község sérelmére hûtlen kezelést, csalást,
sikkasztást és több rendbeli okirat-hamisítást követett, illetve követtek el – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság. Az ismeretlen tettes ellen folyó nyomozást azon valótlan képviselõ-testületi határozatok hamis megszerkesztése indokolja, melyekkel még
2005-ben tizenötmillió, tavaly
pedig húszmillió forintnyi hitelt vettek fel az önkormányzat cége javára, úgy, hogy a
döntéshozók állítólag készfizetõi kezességet vállaltak.

KEGYELEMDÖFÉS

BIZONYÍTÉKOK
Csakhogy ebbõl semmi nem igaz – állítják a község képviselõi, mert a testület még csak nem is tárgyalt róla, nem
hogy ilyen kötelezettségre adta volna
áldását. Akkor ki követte el a súlyos
jogsértést? A kérdés egyértelmû megválaszolására még várni kell. A
neszmélyi képviselõk hivatalos határozatban mondták ki, hogy „a hitelfelvételhez becsatolt (...) iratok nem való-

még csak szóban sem tájékoztatta. Megkeresésünkre a település gazdálkodási fõelõadója, Nagy Lászlóné arról tájékoztatta lapunkat, hogy Neszmély egyik bankszámlájáról a jövõ héten feloldják az inkasszót. Ennek köszönhetõen az önkormányzat dolgozói – egy hónap után –
megkapják jogos járandóságaikat.
Hajós Dániel
hajos.daniel@localinfo.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:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

Az elmúlt három évben sikeresen megvalósult, ill. folyamatban lévõ fejlesztések (zárójelben kérjük megadni azok finanszírozási forrásait is, pl.
saját erõ, címzett támogatás, valamilyen nyertes pályázat) . . . . . . . . . .
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
A pályázati úton az elmúlt három évben pályázati úton elnyert támogatások összege, témakörönként:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
A fejlesztési témakörben önkormányzatunk részérõl illetékes vezetõ
(név, beosztás, tel. és faxszám):
....................................................
....................................................
....................................................
A válaszlapot kitöltötte (név, beosztás, tel. és faxszám):
....................................................
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................
aláírás

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

Telefon: 36-1/354-2250 Fax:36-1/354-2259
E-mail:palyazat@consultingcenter.hu
Honlap: www.consultingcenter.hu
Ingyenes zöld szám: 80/204-327
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Áprilisban történt
Turisztikai központ lesz
az Andrássyak kastélya
A mûemléki jelleg megõrzésével kulturális és turisztikai központot alakít ki a
tiszadobi
Andrássy-kastélyban
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat – jelentette be Seszták Oszkár
közgyûlési elnök.
2008. 04. 01

Titokban tartják, mennyi bért
kapnak a városi cégvezetõk
A nagyvárosok többsége úgy döntött,
nem árulja el, hogy mennyit költenek az
önkormányzati cégek vezetõinek bérére
az adófizetõk pénzébõl. A tizenkilenc
megyeszékhelybõl mindössze hat
ismertette, hogy a tulajdonában lévõ
cégek vezetõi mennyit keresnek. Az
adatvédelmi biztos szerint egyértelmûen nyilvános adatról van szó.
2008. 04. 02

Lemondott a Szabolcs megyei
önkormányzat elnöke
Lemondott tisztségérõl Fülöp István, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Közgyûlés elnöke, a Fidesz országgyûlési képviselõje. Utódjául Seszták Oszkárt választották.
2008. 04. 03

Jövõre csõdhullám várható
Az idén még nem, jövõre és 2010-ben
azonban már számítani kell arra, hogy
sok települési önkormányzat kerül csõdközeli vagy fizetésképtelen helyzetbe –
derült ki egy a helyhatóságok eladósodásával foglalkozó tanácskozáson. A
2006 óta kibocsátott helyhatósági kötvények állománya 270 milliárd forint felett jár, s a települések a hosszú lejáratú
hitelek növekvõ részét költik mûködési
célokra – mutatott rá Bujdosó Sándor,
az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium szakállamtitkára.
2008. 04. 04
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A nyíregyházi lett az
év kórháza
Az egészségügyi szakma a súlyponti intézmények közé tartozó, ezernyolcszáz
ágyas és mintegy kétezer-nyolcszáz dolgozót foglalkoztató, önkormányzati
fenntartású nyíregyházi gyógyintézetnek ítélte oda az Év kórháza címet.
2008. 04. 07

Stresszkezelõ tanfolyam
Stresszkezelõ tanfolyamot indított a
százhalombattai polgármesteri hivatal
az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban
álló köztisztviselõi részére, akiknek
gyakran kell problémás ügyekben helytállniuk.
2008. 04. 09

Törvénysértõ a budapesti
útdíj
Jogellenesen szed úthasználati díjat a
fõváros a teherfuvarozóktól, ezért a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal hatvan napot adott a fõvárosi közgyûlésnek, hogy hatályon kívül helyezze behajtási rendeletének vonatkozó részét.
2008. 04. 11

Aratási Guinnessrekordkísérlet Ópályiban
Aratási Guiness-rekordkísérletre készülnek Ópályiban. A hagyományos aratási
mód világcsúcsát akarják felállítani június 28–29-én – mondta el a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei település polgármestere.
2008. 04. 14

Az önkormányzatnak kell
felszámolnia a szemetet
A Tétényi-fennsíkon elszórt illegális hulladékot a törökbálinti önkormányzattal
számoltatja fel a Közép-Duna-völgyi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség – mondta Brenkus
Károly, a hatóság hulladékgazdálkodási
osztályának munkatársa. Az illegális lerakónak minõsülõ szemétkupacokról a
helyrajzi számok ellenõrzése nyomán
derült ki, hogy állami tulajdonú területen vannak, ezért önkormányzati felelõsség a felszámolásuk – közölte
Brenkus.
2008. 04. 15

Bírói jogvédelem
az önkormányzatoknak
Az önkormányzatok bírói jogvédelmének biztosítása érdekében az Alkotmánybíróság megsemmisített több,
2004-es és 2005-ös zárszámadási törvényben lévõ rendelkezést, valamint a
hozzájuk kapcsolódó kormány-, illetve
miniszteri rendeletek egy részét. Az Ab
több mint ötven önkormányzat indítványa alapján eljárva megállapította: alkotmányellenesen vonták el számos,
közmûfejlesztési támogatást igénylõ
önkormányzat bírói jogvédelemhez való
jogát.
2008. 04. 16

Pótlólagos forrás
az önkormányzatoknak
Az idén is többletforráshoz juthatnak
azok az önkormányzatok, amelyeknél
az átlagosnál többen részesülnek rendszeres szociális segélyben, és amelyek
az átlagosnál több közcélú munkát
szerveznek. A kormány elfogadta azt a
rendeletet, amely az elõzõ évekhez hasonlóan lehetõséget ad a közcélú munka finanszírozására szolgáló tizenötmilliárd forintos keret átcsoportosítására.
2008. 04. 17

Ha a BKV kap, a vidéki
városok is kérnek pluszforrást
A vidéki nagyvárosok is igényt tarthatnának kiegészítõ támogatásra, ha a
BKV kap pluszforrást a kormánytól –
mondta Pécs polgármestere, Tasnádi
Péter, aki javaslatát a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez is beterjeszti.
2008. 04. 18

V i s s z a t e k i n t õ

Megfigyelt önkormányzatok?
Gazdaságbiztonsági szempontokkal
magyarázta a polgári titkosszolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter
az önkormányzatok állítólagos megfigyelésérõl szóló tervezetet az MR1Kossuth Rádióban. Szilvásy György elmondta: az önkormányzatok és intézmények is bekerültek abba a körbe,
amelyek támadásoknak, visszaéléseknek
lehetnek kitéve az uniós források kiírása
vagy felhasználása miatt, de szerinte
szó sincs arról, hogy lehallgatnák vagy
akár kamerával figyelnék meg a helyhatóságokat. Megállapodásokat kell kötni
az önkormányzatokkal – tette hozzá.
2008. 04. 21

Kazár nyerte a díjat
A Nógrád megyei Kazár nyerte a kétévente kiosztandó magyarországi falumegújítási díjat, a kitüntetést Forgács
Barnabás és Szaló Péter, a földmûvelésügyi, illetve az önkormányzati és területfejlesztési tárca szakállamtitkárai adták át a Pest megyei Tápiógyörgyén a
kazáriaknak.
2008. 04. 21

Jogszabálytervezetek
a beruházások gyorsítására
Várhatóan szeptember 1-tõl összevont
építési engedélyt is lehet kérni, a kivitelezõi ajánlatokban pedig az ágazati kollektív szerzõdés órabéreit kell szerepeltetni – egyebek mellett ezeket is tartalmazza az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapján található törvény- és kormányrendelet-javaslat,
amely elsõsorban a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások gyorsítását
szolgálja.
2008. 04. 22

Az önkormányzati piac
„minden pénzintézet álma“
A tavalyi egész éves teljesítmény több
mint kétszeresére, összesen 28 milliárd
forint értékû önkormányzati kötvényre
és hitelre vállalt garanciát az év elsõ negyedében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A társaság nem egészen kétéves önkormányzati üzletága a vezérigazgató kifejezése szerint „ezerrel nõ“. A garanciát
élvezõ önkormányzatok száma elérte a
negyvenet, a partner bankok száma pedig nyolcra nõtt.
2008. 04. 22

ezer befektetõ, tanácsadó számára biztosít releváns piaci információkat.
2008. 04. 24

Különbségtétel állandó és
nem állandó lakosok között

Negyedszer nyert pert a postai szolgáltatás ügyében Komlóska önkormányzata a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)
ellen. A településen 2003-ban a postahivatalt mobilposta váltotta fel, majd
késõbb újranyitották az állandó postát,
ám az nem nyújt teljes körû szolgáltatást – holott a törvény szerint ezt biztosítani kell. A Fõvárosi Bíróság jogerõsen
új eljárásra kötelezte az NHH-t.
2008. 04. 23

Az Alkotmánybíróság (Ab) április 22-én
megállapította, hogy Üröm Község Önkormányzata képviselõ-testületének a
helyi adókról szóló, egységes szerkezetben megalkotott 17/2007. (IX. 24.) Kt.
számú rendelete 15/D. § 1.)-3.) pontjai
alkotmányellenesek, ezért azokat 2008.
december 31-vel megsemmisítette. A
képviselõ-testület úgy rendelkezett
ugyanis, hogy bizonyos lakásméret alatt
nem kell megfizetnie az adót annak a
magánszemélynek, aki az év elsõ napján
állandó lakosként van bejelentkezve az
adó alapjául szolgáló ingatlanba.
2008. 04. 25

A kormány elfogadta
a turizmustörvény-javaslatot

Ombudsman: aggályos listák
az önkormányzatoknál

A kormány elfogadta a turizmustörvény-javaslatot, amelynek célja egyebek
mellett, hogy meghatározza a turizmussal kapcsolatos állami és önkormányzati feladatokat, a turisztikai tevékenységek gyakorlásának általános feltételeit – mondta Bajnai Gordon, a területért felelõs önkormányzati és területfejlesztési miniszter a kormányülés
után.
2008. 04. 24

Aggályos a személyes adatok gyûjtése
ahhoz, hogy egy ingyenes kiadvánnyal a
terjesztõk elszámoljanak – állapította
meg Szabó Máté ombudsman, miután
egy panaszos jelezte neki, hogy a csongrádi Fábiánsebestyén önkormányzata
összeírja azoknak a személyes adatait,
akik átveszik az ingyenes helyi lapot.
2008. 04. 28

Negyedszer nyert postapert
Komlóska

Miskolc mögött kullognak
a világvárosok
A Financial Times fDi magazinja kiemelten vonzónak nyilvánította Miskolc gazdasági térségét a közvetlen külföldi tõkebefektetések szempontjából. Az európai városok között kétévente meghirdetett versenyen Miskolc ebben a kategóriában szerzett 16. helyezésével olyan
városokat utasított maga mögé, mint
Varsó, Amszterdam és Koppenhága –
mondta el Káli Sándor polgármester. Az
fDi magazin a Financial Times csoport
globális tõkebefektetésekkel foglalkozó,
évente megjelenõ speciális melléklete,
amely világszerte mintegy negyvenöt-

A posták vállalkozásba adása
ellen tiltakoznak
A postahivatalok vállalkozásban történõ mûködtetésére meghirdetett
közbeszerzési eljárás ajánlattételének
visszavonását követelik a Magyar
Posta Zrt.-tõl Heves, Komárom-Esztergom, Somogy és SzabolcsSzatmár-Bereg érintett vállalkozásai
és önkormányzatai, amelyek képviselõi Nyíregyházán tanácskoztak, és fogalmaztak meg tiltakozó petíciót. A
Magyar Posta hangsúlyozta: a részvétel a Postapartneri programban
önkéntes, a vállalkozók és az önkormányzatok bármikor kiléphetnek az
eljárásból.
2008. 04. 29
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I d e g e n f o r g a l o m

Több támogatás a fesztiváloknak

A Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) és az Önkormányzati és
Területfejlesztési sMinisztérium (ÖTM) közös pályázatának eredményeként negyvenöt rendezvény összesen négyszázmillió forintos pályázati
támogatásban részesült.

A 2008. évi turisztikai vonzerõvel bíró
kulturális rendezvények támogatása érdekében az ÖTM az NKA-val közös pályázatot írt ki. A kerethez az ÖTM és az
NKA egyaránt kétszáz-kétszázmillió forinttal járult hozzá. A pályázat a 2007.
évi NKA-val való együttmûködés folytatásaként jelent meg, idén nyílt formában. A támogatási keret a tavalyihoz képest százmillió forinttal emelkedett.
A felhívás alapján azok a rendezvények kaphattak támogatást, amelyek a
kulturális és turisztikai szakmai szempontoknak egyaránt megfelelnek, magas kulturális értéket képviselnek, költségvetésük eléri az ötvenmillió forintot,
széles tömegeket mozgatnak meg, közönségük létszáma legalább tízezer fõ.
A támogatás mértéke a rendezvény
összköltségének legfeljebb húsz százaléka, s maximum húszmillió forint lehetett. Formája: mûködési támogatásnak
nem minõsülõ vissza nem térítendõ
végleges juttatás.

Localinfo

Polgármesterek, döntéshozók és vállalkozók független havilapja

A pályázat 2008. január közepén
jelent meg, beadása február 19-én lezárult. A felhívásra ötvenkilenc pályázat
érkezett, melyekben a 2008. évi, hazai
rendezvények megvalósításához igényeltek támogatást. A támogatási igény
több mint kétszerese volt a rendelkezésre álló keretnek.
Az értékelés a felhívásban közzétett
szempontrendszer alapján, pontozásos
formában történt. A szakmai értékelés
szempontjai között meghatározó volt,
hogy a rendezvény mennyiben járul
hozzá az országkép kedvezõ alakulásához, a kulturális értékteremtéshez, mekkora a rendezvény vonzáskörzete és látogatottsága, valamint hogyan illeszkedik a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához. A négyszázmillió forintos keretet az NKA kiemelt kulturális
események ideiglenes kollégiuma az
ÖTM turisztikai szakembereinek közremûködésével osztotta fel a negyvenöt
program között.
Az elnyerhetõ maximális, húszmillió forintos támogatásban részesült a
Múzeumok Fókuszban országos programsorozat, a Mezzo tévécsatornával
közösen megrendezendõ operaverseny

és -fesztivál, illetve a Szegedi Szabadtéri Játékok elsõ ízben megrendezendõ
közös nemzetközi operaversenye és
fesztiválja. Tizenhétmillió forintot nyert
el a Budapesti Õszi Fesztivál, tizenötmilliót a Zempléni Fesztivál, 13,6 millió forintot a XXII. Mesterségek Ünnepe,
tízmillió forint támogatást pedig a 39.
Debreceni Virágkarnevál. A Zsámbéki
Színházi és Mûvészeti Bázisfesztivál
2008 megrendezésére kilencmillió forintot, a Szentendrei Nyár 2008 fesztivál
megrendezésére 8,2 millió forintot ítéltek oda. A Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza a Határon túli magyar
színházak XX. Fesztiváljának megrendezésére 7,1 millió forintot kap; a 15.
Titanic Nemzetközi Filmfesztivál megrendezésére négymillió forint jut.
Az együttmûködés kedvezõ tapasztalatai alapján a továbbiakban is
folyatódik a közös pályázati program.
Az elõzetes tervek szerint a 2009-es turisztikai vonzerõvel bíró kulturális rendezvények támogatására 2008 második
felében jelenik meg a pályázat.
Hajós Dániel
hajos.daniel@localinfo.hu

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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