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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.
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„Hiány“ – Kornai János világhíres közgazdászunk ezzel az egyetlen szóval
ragadta meg a szocialista gazdaság lényegét ugyanezen címet viselõ könyvében, amely még jóval a rendszerváltás
elõtt jelent meg.
Szomorú, hogy lassan húsz évvel a
nagy fordulat után újra ezt a szót kell
elõvennünk, ha a hazai önkormányzati
szektort jellemezni akarjuk.
Nemrég tette közzé az Állami
Számvevõszék egy átfogó vizsgálata összegzését, amely lesújtó
képet fest a települések pénzügyi helyzetérõl. A riasztó valóságot
ismeri persze mindenki, akár döntéshozóként, akár egyszerû lakóként él egy-egy településen. Mégis döbbenetes, amikor mindenféle érzelmi felhang és egyéb mellébeszélés nélkül maguk a
számok tartanak tükröt elénk.
Hát nézzünk bele! A költségvetési hiánnyal küszködõ önkormányzatok aránya a korábbi húsz százalékról negyven százalékra növekedett. A hitelfelvételek radikálisan megugrottak:hiába a racionalizálás, a megszorítások egyre szigorúbbak, a kiadások egyre nõnek, s közben a szolgáltatások színvonala alig javul.
Rengetegen szorulnak év közben likviditási hitelekre, ami azt
jelenti, hogy a hétköznapi, üzemszerû mûködéshez is áthidaló
pénzforrásokat kell igénybe venni.
Talán ennél is rémítõbb a kép, ha a tényszerû állítások mögé nézünk. Vegyük például a hiteleket. A tavalyi évben végigsöpört az önkormányzatokon egy kötvénykibocsátási hullám – ez
lényegében hosszú távú hitelek felvételét jelentette. A bankszektor, mely a lakossági szférát már alaposan eladósította, most az
önkormányzatokra vetett szemet. Csábító ajánlataiknak nehéz
volt ellenállni: száz és százmilliókat, sõt milliárdokat lehet felvenni úgy, hogy a törlesztést is ráér öt-hat év múlva elkezdeni a
település. (Lehet, hogy akkor egyetlen mai politikus sem ül majd
a képviselõ-testületekben...) Jelenleg viszont sok mindenre
gyógyír ez a pénzzuhatag. Ki lehet váltani a rövid távú hiteleket,
beruházásokba lehet fogni, vége a hirtelen likviditási válságoknak. Minden ötödik önkormányzat élt a lehetõséggel. Csak az a
fránya jövõ ne fenyegetne, amikor mindezt vissza is kell fizetni.
A kormányzat oldaláról elhangzottak ugyan halk rosszalló
megjegyzések, de igazán jól jött ez az ország kasszájának is, hisz
a maga részérõl képtelen lett volna segítséget nyújtani a településeknek. Így a végsõ határig feszített költségvetésû önkormányzatok egy kis lélegzethez jutottak az állam hallgatólagos beleegyezésével – bár minden felelõs szereplõ tudja, hogy milyen
áron.
Ezt most, egyszer meg lehetett csinálni, de lassan elsütnek
minden pénzügyi bûvésztrükköt, és ha már az önkormányzatoknak sem lesz mit eladniuk, akkor jöhetnek a tömeges csõdök.
A hiány azonban nemcsak az önkormányzatok költségvetésénél jelentkezik, hiány van a felelõs és bátor szembenézésbõl is,
amely azt követelné, hogy pártérdekeket félretéve gombolják újra az önkormányzatok pénzügyi mellényét, mert különben még
a mostaninál is nagyobb baj lehet.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
Önkormányzati havilap
2008 augusztus
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Eladósodás és romló pénzügyi egyensúly
Az Állami Számvevõszék a helyi önkormányzatok gazdálkodásáról
Míg 2004-ben csak az önkormányzatok húsz százalékánál
jelentkezett költségvetési hiány, két év alatt ez az arány
megduplázódott – ez áll az Állami Számvevõszéknek az önkormányzati gazdálkodást ellenõrzõ jelentésében. Az önkormányzatok fokozódó eladósodását jelzi, hogy minden
ötödik kötvényt bocsátott ki
2007-ben, minimum kétszázmillió forint értékben. A jelentés idén is számos szabálytalanságot állapított meg, de a
korábbi évekhez képest javulás, hogy az önkormányzatok
kilencven százalékának van
már gazdasági programja –
ellenben a gazdálkodási adatok nyilvánosságát még a
nagy önkormányzatoknak is
csak a fele biztosítja...
A 2007-es évben százhatvanhét helyi
önkormányzatnál – a kiemelt önkormányzati körbe tartozó önkormányzatok és a városi önkormányzatok huszonöt százalékánál, öt megyei, öt megyei jogú városi, hat Budapest fõvárosi
kerületi, hatvanhét városi, valamint
nyolc nagyközségi és hetvenhat községi önkormányzatnál – végezték el a
gazdálkodási rendszer átfogó és egyéb
szabályszerûségi ellenõrzését.
Az országos tendenciához hasonlóan az ellenõrzött önkormányzatok
évente közel azonos hányada – mintegy kilenctizede – nem biztosította a
2004 és 2006 közötti években a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát: bevételeik nem
nyújtottak fedezetet a kiadásokra. Az évközi likviditás fenntartására, valamint a költségvetési
egyensúly megõrzésére,
illetve a tervezett költségvetési kiadások finanszírozására kétharmaduk
tervezett rövid lejáratú
és likvidhitel-felvételbõl,
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valamint hosszú lejáratú hitel felvételébõl származó bevételt 2004 és 2006
között. A tervezettõl eltérõen az ellenõrzött önkormányzatoknak 2004-ben
húsz, 2005-ben harmincöt, 2006-ban
pedig már negyven százalékánál volt
költségvetési hiány, és a tervezettnél kisebb arányuk, közel felük vett fel rövid
lejáratú és likvid hitelt, valamint hosszú
lejáratú hitelt. Az ellenõrzött önkormányzatok évente növekvõ aránya (17,
29, 39 százalék) vett fel ugyanabban
az évben rövid és hosszú lejáratú hitelt
is.

MILLIÁRDOS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOK
A költségvetés végrehajtása során az ellenõrzött önkormányzatok ötöde 2007ben devizaalapú, változó kamatozású
kötvényt bocsátott ki, amelyek közel
kétharmadánál a futamidõ húsz év. A
kötvénykibocsátás legkisebb összege
kétszázmillió forint, legnagyobb összege ötezermillió forint volt, a tõketörlesztés megkezdéséhez meghatározott türelmi idõ egy és hat év között váltakozott. A kötvénykibocsátások az önkormányzatok fokozódó eladósodását jelentették, s ennek visszafizetését a mûködési célú költségvetési bevételbõl tervezték. A 2007. évi bevételek összetételét figyelembe véve az önkormányzatok a tõke- és kamatfizetési kötelezettségvállalások során betartották az Ötvben meghatározottak szerinti felsõ határt: annak átlag harmadára vállaltak
hosszú távú fizetési kötelezettséget.
A kötvénykibocsátásból származó
bevétel hatvanhárom százalékát felhal-

mozási célra, tizenöt százalékát mûködési célra, huszonkét százalékát adósságrendezésre tervezték felhasználni.
A deviza esetleges árfolyamváltozása,
valamint a változó kamatmérték miatt
az önkormányzatok számára a kötvénykibocsátás kockázatot jelent.

ROMLÓ

ELADÓSODÁSI

MUTATÓK
A helyi önkormányzatok összesített
adatai alapján számított eladósodási
mutató 2004 és 2007 közötti folyamatos emelkedése, illetve az esedékességi
mutató csökkenése jelzi, hogy az öszszes forráson belül emelkedett a hoszszú és rövid lejáratú kötelezettségek
aránya. Ugyanebben az idõszakban
azonban az összes kötelezettségeken
belül csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek aránya, a hosszú lejáratú kötelezettségek arányának emelkedése
miatt. Az esedékességi mutató csökkenését eredményezte, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek állományának növekedése kisebb mértékû volt, mint az
összes fizetési kötelezettség növekedése, így a rövid távon teljesítendõ kötelezettségeknek a fizetõképességre gyakorolt hatása mérséklõdött. Az eladósodás az önkormányzatok pénzügyi
helyzetét hosszú távon befolyásolta
kedvezõtlenül. A 2004–2006. évi likviditási mutatók fizetõképességi szempontból jeleztek rosszabbodó pénzügyi helyzetet. A készpénzlikviditási
mutató és a likviditási gyorsráta 2004
és 2006 között folyamatosan csökkent, azonban a 2007 végén mindkét
mutató értéke növekedett, az év utolsó hónapjaiban történt
kötvénykibocsátások
hatására. A likviditási
mutatók 2007 végi
emelkedését eredményezõ kötvénykibocsátások azonban nem jelentik a fizetõképesség
tartós, kedvezõ irányú
változását, mivel a kötvénykibocsátásból
származó bevétel viszszafizetési türelmi ide-
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jének lejárta után a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése a fizetõképességet csökkenti.
A pénzügyi mutatók együttesen
mutatnak rá az önkormányzatok fokozódó eladósodására.

PROBLÉMÁS

ELSZÁMOLÁSI

TECHNIKÁK
A tervezett költségvetési bevételek és
kiadások 2004 és 2006 között az ellenõrzött önkormányzatok körülbelül
kilenctizedénél növekedtek. A költségvetési bevételek folyamatos növekedését elsõsorban az adóbevételek és a
kapott támogatások tették lehetõvé,
továbbá egy-egy önkormányzatnál a
vagyonértékesítés is hozzájárult ehhez.
Az ellenõrzött önkormányzatok több
mint fele (ötvennégy százaléka) az éves
költségvetések megállapításakor az
Áht-ban elõírtak ellenére 2004 és
2006 között a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi
mûveletek bevételeit költségvetési hiányt, illetve költségvetési többletet
módosító költségvetési bevételként
számolta el. Ezzel az elfogadott költségvetési rendelettervezetekben az
elõterjesztõk nem mutatták be az önkormányzat valós pénzügyi helyzetét,
a tervezett költségvetési hiány vagy
többlet összegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi mûveletek bevételeit, kiadásait és azok egyenlegeként
keletkezõ hiányt, vagy többletet.
A tervezett mûködési célú költségvetési bevételek 2000 és 2006 között
évente egyre kevesebb ellenõrzött önkormányzatnál fedezték a mûködési
célú költségvetési kiadásokat, míg a
teljesítési adatok szerint kedvezõbben,
az önkormányzatok a tervezettnél nagyobb, de egyre csökkenõ hányadánál
nyújtottak erre fedezetet. A mûködési
célú költségvetési bevételeken belül elsõsorban az intézményi bevételeket és
a helyi adóbevételeket tervezték alul,
valamint elmaradt, vagy az indokoltnál
kisebb összegben valósult meg az ellenõrzött önkormányzatok harmadánál a pénzmaradvány igénybevételének eredeti elõirányzatként történõ
tervezése.

A LU LT E R V E Z E T T

MÛKÖDÉSI

KIADÁSOK
Az ellenõrzött önkormányzatok kétharmadánál a felhalmozási célú költ-

ségvetési bevételeket meghaladó öszszegben terveztek felhalmozási célú
költségvetési kiadásokat. A tendencia
nem változott a költségvetések végrehajtása során sem, de a 2006-os évben
az önkormányzatok csak felénél haladta meg a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét a teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadások
összege. Az összes költségvetési bevételen belül 2004 és 2006 között a mûködési célú költségvetési bevételeket
az önkormányzatok kilenctizedénél
alul – a felhalmozási célú költségvetési
bevételeket viszont közel felüknél túltervezték. A költségvetési bevételek
alultervezése és a költségvetési kiadások túltervezése hatására az ellenõrzött önkormányzatok közül többen, illetve nagyobb összegben terveztek a
2004 és 2006 közötti években költségvetési hiányt.

NÖVEKVÕ

KIADÁSOK

A mûködési célú költségvetési kiadások 2004 és 2006 közötti nem jelentõs
(három- hét százalékos) emelkedésében egyrészt szerepet játszott az infláció, de befolyásolta a 2005. illetve
2006. évi központi bérintézkedések kiadásnövelõ hatása, másrészt a feladatok megoldásának módjában végrehajtott változtatások. Az ellenõrzött
önkormányzatoknál a mûködési célú
költségvetési kiadások csökkentése érdekében intézmény összevonásokról,
átszervezésekrõl, valamint a nem kötelezõ feladatot jelentõ középfokú intézmények megyei, fõvárosi önkormányzatoknak történõ átadásáról döntöttek. Az ellenõrzött önkormányzatoknál
2004 és 2006 között beruházási, felújítási feladatokra a tervezettnél ugyan
alacsonyabb összegben, de évente jelentõsen (tíz százalékot meghaladóan)
növekvõ összeget fordítottak, amelyhez fedezetet biztosítottak a különbözõ forrásból kapott támogatások, a
pénzmaradvány nem tervezett igénybevétele, a mûködési célú költségvetési bevételekbõl történõ átcsoportosítások és a hitelfelvételek.

S Z A B Á LY O Z AT L A N S Á G
AZ UNIÓS FORRÁSOKNÁL
Az európai uniós forrásokra irányuló
pályázatok a gazdasági programokban, az ágazati, szakmai és területfejlesztési koncepciókban, tervekben

megfogalmazott fejlesztési célkitûzésekhez általában kapcsolódtak, azonban a szabályozottság terén az ellenõrzött önkormányzatok kilencvenkét
százaléka, a szervezettséget tekintve
tizenhét százaléka nem készült föl
eredményesen 2004 és 2006 között
az európai uniós források igénybevételére és felhasználására. Nem rendelkeztek az európai uniós forrásokhoz
kapcsolódó pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés lebonyolítási
feladatairól, felelõseirõl, nem szabályozták az európai uniós forrásokra irányuló pályázatok koordinálásával öszszefüggõ feladatokat, az önkormányzati szintû pályázatnyilvántartás vezetésének felelõseit, az európai uniós
forrásokkal kapcsolatos információk
áramlásának rendjét.

HIÁNYOS
AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS
Nem szereztek érvényt a pályázatfigyelést végzõk és a döntési jogkörrel rendelkezõk közötti információszolgáltatási kötelezettségnek, valamint nem
írtál elõ a polgármester és a fejlesztési
feladat lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjét, továbbá nem határozták meg a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés és az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításának ellenõrzési kötelezettségét, feladatait és felelõseit. Az ellenõrzött önkormányzati hivatalokon belül, valamint külsõ személy és szervezet
igénybevételével a pályázatfigyelés, a
pályázatkészítés személyi és szervezeti
feltételeit több mint kilencven százaléknál kialakították, a fejlesztési feladat
lebonyolítását mintegy négyötödénél
megszervezték.

ELKÉSETT

GAZDASÁGI

PROGRAMOK
Az ellenõrzött önkormányzatok a
2004-tõl 2007-ig tartó idõre vonatkozó fejlesztési célkitûzéseiket meghatározták: ezek négyötöde a kötelezõ feladataik ellátásához kapcsolódott, ezen túlmenõen önként vállalt
feladataik ellátásának a fejlesztését
is tervezték. A fejlesztési feladatok
költségvetési kiadási szükségletét és
a lehetséges pénzügyi forrásait az
ellenõrzött önkormányzatok közel
kétharmada vette számba. A 2004Önkormányzati havilap
2008 augusztus
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tõl 2006-ig terjedõ fejlesztési célkitûzéseit az önkormányzatok mintegy
kilenctizede a 2007. évben felülvizsgálta, és meghatározta a 2007-tõl
2010-ig a gazdasági programját. Az
Ötv-ben foglaltak ellenére az önkormányzatok tizede elõterjesztés hiányában nem, vagy az elõírt határidõnél késõbb fogadta el a gazdasági
programját.

A

P Á LY Á Z AT O K H A R M A D A
EREDMÉNYES

2004-tõl 2007-ig az ellenõrzött önkormányzatok kilencvenhat százaléka
döntött pályázatok benyújtásáról
európai uniós forrásokra fejlesztési

ÁBRA: Az európai uniós forrásokkal 2004 és 2006 között
támogatott fejlesztési feladatok finanszírozási forrásai

feladatai megvalósításához: ezek több
mint harmada zárult eredményesen. A
pályázatok elutasításának okai között
pályázati források hiánya, szakmai kidolgozatlanság, formai hibák, a költséghatékonysági elemzések hiánya
szerepelt. A teljesített bevételek sajátforrás-részarányának a tervezetthez
képest négy százalékponttal magasabb mértékét elsõsorban az utólagos
finanszírozás miatt az európai uniós
és hazai támogatás megelõlegezése,
továbbá a megvalósítás során jelentkezett pót- és többletmunkák, a nem
támogatott feladatok többletkiadásai
okozták. A 2004-2007. évek költségvetési rendeletei készítésekor az ellenõrzött önkormányzatok nyolcvan
százaléka gondoskodott a fejlesztési
feladatok megvalósításához szükséges
saját forrásról, illetve több mint fele
(58 százaléka) annak kiegészítésére
Önkormányzatok európai uniós, valamint hazai fejlesztés pályázati saját
forrás kiegészítésének támogatására
címû pályázat benyújtásáról döntött.
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E LT É R É S

A TÁMOGATÁSI

FELFÜGGESZTETT

SZERZÕDÉSTÕL

KIFIZETÉSEK

Az európai uniós forrással támogatott, ellenõrzött fejlesztési feladatok
mintegy felének megvalósítása nem
a támogatási szerzõdésben foglalt
ütemezésben folyt. A támogatási
szerzõdések közel felét módosították
a határidõk csúszása, a támogatás és
kiadások évek közötti átütemezése, a
projektköltségvetésen belüli részöszszegek átcsoportosítása, valamint a
mûszaki tartalom változása miatt. A
kifizetési kérelmek benyújtása és
azok teljesítése között az önkormányzatok közel felénél fél év és háromnegyed év közötti különbség
volt, elsõsorban az igénylést
alátámasztó dokumentumok
alaki, tartalmi hiányosságai miatt. A
közremûködõ szervezetek a támogatási elõlegigényléseket
harminc napon belül, a hiánytalanul benyújtott
fizetési kérelmeket hatvan napon belül teljesítették. Az önkormányzatok
az európai uniós forrással támogatott ellenõrzött fejlesztési feladataikhoz az éves költségvetési rendeleteikben a saját forrást biztosították,
továbbá eleget tettek a strukturális
alapok által támogatott fejlesztések
esetében a megelõlegezési követelménynek.

Az önkormányzati hivatalok közel kétharmadánál a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzéseket végrehajtották. A támogatásban részesült önkormányzatok többségénél
(nyolcvanhat százalékánál) az európai
uniós források felhasználását a belsõ
ellenõrzés a 2004-2007. években nem
vizsgálta. Az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladatok megvalósulását az ÁSZ, a KEHI, illetve a közremûködõ szervezetek az ellenõrzött
önkormányzatok hetven százalékánál
vizsgálták, ennek során azok háromnegyedénél hiányosságokat állapítottak
meg, s ezek megszüntetésére a jegyzõk
közel kétharmada intézkedéseket tett.
A közremûködõ szervezetek az ellenõrzések tizedénél tettek olyan szabálytalanságra vonatkozó megállapításokat, melyek miatt a támogatás kifizetését felfüggesztették, illetve visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg.

PÉNZÜGYI

ZAVART OKOZ

AZ UTÓFINANSZÍROZÁS
A támogatás utólagos finanszírozási
rendszere az önkormányzatok közel
ötödénél pénzügyi zavarokat okozott, ezek áthidalására tizedük likviditási és rövid lejáratú hitelt vett fel.
A fejlesztési feladatok megvalósításánál az önkormányzatok mintegy
ötödénél a pályázatokban nem szereplõ, de a feladat megvalósításához
kapcsolódóan teljesített többletkiadások merültek fel, amelyek fedezetét saját forrásból biztosították.

AZ

E-KÖZIGAZGATÁS
H E LY Z E T E

Az ellenõrzött önkormányzatok közel
háromnegyede meghatározta az informatikai és/vagy közigazgatási stratégiáját, melyben a közigazgatás korszerûsítésérõl szóló kormányhatározatban
meghatározott kritériumok alapján
több mint negyedük (huszonkilenc
százalékuk) célként a 4. elektronikus
szolgáltatási szint, harmaduk a 3. elektronikus szolgáltatási szint elérését tûzte
ki célul. A korszerû, hatékony és átlátható e-közigazgatás kialakításához és mûködtetéséhez szükséges elektronikus fejlesztési feladatok ellátására történõ felkészülés érdekében az önkormányzatok
harmincöt százaléka európai uniós, illetve más szervezet által biztosított támogatásra nyújtott be pályázatot. Ezen belül a városi önkormányzatok harmada
több önkormányzattal összefogva társulás keretében pályázott. Az ellenõrzött önkormányzatok több mint négyötödénél (nyolc-vankét százalékánál)
mûködtettek már e-közigazgatási szolgáltatásokat biztosító informatikai rendszert. Az önkormányzatok közel ötöde
az 1., több mint fele a 2., mintegy tizede a 3. elektronikus szolgáltatási szinten
biztosította az elektronikus ügyintézést.
A 3. és a 4. elektronikus szolgáltatási
szintnek megfelelõ ügyintézés széles kö-

Reflektor | ÁSZ-vizsgálat

rû kialakítását a pénzügyi források, az
informatikához értõ humán erõforrás,
valamint a szükséges szoftver hiánya
késleltette, és megvalósítását lakossági
igény sem sürgette.

TITKOLÓZÓ
ÖNKORMÁNYZATOK
A közérdekû adatok elektronikus közzétételére az Eisztv. alapján 2007. január
1-jétõl kötelezettek voltak az ellenõrzött
megyei és megyei jogú városi önkormányzatok, és lakosságszám alapján az
ellenõrzött fõvárosi kerületi önkormányzatok közül négyen. A gazdálkodási
adatok közzétételi kötelezettségét sem
honlapján, sem a helyben szokásos módon nem teljesítette – az Áht-ban elõírtak ellenére – az ellenõrzött önkormányzatok fele a mûködési és fejleszté-

si támogatások és az Áht. hatálya alá
tartozó szerzõdések adatanál, továbbá
közel kétharmaduk elmulasztotta a
költségvetési beszámolók szöveges indoklásának közzétételé-nél. A közérdekû adatok közlésére vonatkozó jogszabályi elõírások a
közzétételi idõ
meghatározásánál nincsenek
összhangban. A
nem normatív,
céljellegû mûködési és fejlesztési támogatások adatainak, és az államháztartás
pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ szer-

Az ÁSZ javaslatai a kormánynak
A számvevõk a helyszíni ellenõrzések
során számos megállapítást, javaslatot tettek, ám ezek mellett a kormányzatnak is javasoltak több dolgot A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek például azt, kezdeményezze az
Eisztv. mellékletében a III. Gazdálkodási adatok 3. és 4. pontjainak módosítását azért, hogy azokban az Áht.
15/A. § (1) bekezdésében és 15/B. §
(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban történjen a közzétételi idõ
meghatározása.
Az önkormányzati miniszternek és a
pénzügyminiszternek az alábbiakat javasolták:
1. kezdeményezzék az önkormányzatok belsõ ellenõrzési feladatainak
elõsegítése és a jegyzõk Ötv. 92. §
(4)-(5) bekezdéseiben foglalt felelõsségének érvényesíthetõsége érdekében
a) annak elõírását, hogy a belsõ ellenõrzést végzõ társulások esetében a
Ber. 18. §-a rögzítsen a belsõ ellenõrzési feladatokat meghatározó
stratégiai terv és éves ellenõrzési
terv tartalmára vonatkozóan a jegyzõ és a társulás közötti egyeztetési
kötelezettséget, valamint a jegyzõ
egyetértési jogosultságát;
b) annak meghatározását, hogy a társulások és az önkormányzatok
együttmûködve biztosítsák a belsõ
ellenõrzési feladatok (igények) és a

rendelkezésre álló belsõ ellenõrzési
kapacitás összhangját a Ber. 21. §
(2) és (4) bekezdéseiben elõírtak betartása érdekében;
c) annak elõírását, hogy a társulások
évenként készítsenek beszámolót a
társulásban érintett képviselõ-testületeknek a belsõ ellenõrzési feladatok tervszerû ellátásának értékelésérõl, a tervtõl való eltérés indokáról,
a terven felüli ellenõrzések indokoltságáról, az ellenõrzések módjáról,
fontosabb megállapításairól, javaslatairól, a megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az ellenõrzési
tevékenység fejlesztésére vonatkozó
javaslatokról;
d) annak elõírását, hogy – amennyiben a belsõ ellenõrzési vezetõi feladatokat a társulás látja el megállapodás alapján – a társulások az éves
ellenõrzési terv végrehajtásáról év
közben az ellenõrzések megkezdésekor és befejezésekor tájékoztassák
az érintett önkormányzat jegyzõjét,
valamint az éves ellenõrzési tervben
foglaltaktól csak a jegyzõ és az éves
ellenõrzési tervet jóváhagyó képviselõ-testület egyetértését követõen
térhetnek el;
e) annak rögzítését, hogy a kockázatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak
minõsített, belsõ ellenõrzésre kijelölt feladatoknak a kockázatelem-

zõdések, megrendelések adatainak közzétételét az Áht. szerint a döntés meghozatala utáni hatvanadik napig kell teljesíteni, viszont az Eisztv szabályozása a
közzétételi kötelezettséget negyedévente írja elõ.

ÁBRA: A 2004-2
2006 között végzett ÁSZ ellenõrzések javaslatainak hasznosulása

Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
zést követõ évben történõ ellenõrzését a jegyzõ egyetértésével a képviselõ-testület elé jóváhagyásra elõterjesztett éves ellenõrzési tervnek
tartalmaznia kell;
Emellett a pénzügyminiszternek javasolják még, hogy
1. kezdeményezze, hogy az Áht. a helyi önkormányzatok költségvetési
rendeleteire vonatkozóan írja elõ a
finanszírozási célú pénzügyi mûveletek bevételeinek és kiadásainak
egyenlegeként jelentkezõ (pénzügyi) hiány vagy többlet költségvetési rendeletben történõ bemutatási kötelezettséget;
2. segítse elõ az önkormányzatok kötvénykibocsátásra vonatkozó döntéseinek megalapozását, kockázatainak felmérését, megismerését döntés elõkészítési módszertani útmutató közreadásával;
Az önkormányzati miniszter felé javasolják továbbá, hogy kezdeményezze az Ötv. 8. § (2) bekezdésében
foglalt önkormányzati feladat – miszerint az önkormányzatoknak meg
kell határozniuk, hogy a lakosság
igényei alapján, anyagi lehetõségeiktõl függõen, mely feladatokat, milyen mértékben és módon látnak el –
pontosítását annak elõírásával, hogy
ezt milyen szabályozási módon, milyen tartalmi részletezettséggel kell
megoldaniuk.
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Jól érzik magukat a városlakók
Az elmaradott városokban kisebbek a társadalmi egyenlõtlenségek

Új rendszer szerint tipizálja a
városokat az Önkormányzati
Minisztérium megbízásából készült városkutatás. Az úgynevezett klaszterek számos sajátosságát tárják fel az egyes városoknak, ezekbõl az alábbiakban szemezgetünk.
Az Önkormányzati Minisztérium megbízásából az MTA RKK és a VÁTI új településhálózat-fejlesztési koncepciót
dolgozott ki. Nem halogatható tovább
egy koncepciózus várospolitika megfogalmazása, amelynek egyik feladata,
hogy fejlessze és kiegyensúlyozottá tegye a városhálózatot. A másik feladata, hogy mozgósítsa a városokban
meglévõ erõforrásokat a versenyképessé válás és a gazdaság motorja szerep
betöltésére.
A policentrikus városfejlesztési politika a korábbi területfejlesztési politikák kritikájára próbál napjainkban is

korszerû választ adni. A koncepciót
megalapozandó reprezentatív városkutatást végzett a Magyar Urbanisztikai Társaság felkérésére a NIB Research
2007 októberétõl decemberéig, melynek eredményei most láttak napvilágot. A kutatás különbözõ típusokra,
úgynevezett klaszterekre osztotta a
magyarországi városokat, s igyekezett
specifikus különbségeket tenni.

A

KUTATÁS MÓDSZERTANI
KIINDULÓPONTJA

A településhálózatban zajló folyamatok ma már igen komplexek, a települések helyzetét a településhierarchián belül betöltött hely mellett

A VÁTI által kialakított várostípusok
Klaszter 1.
Nemzetközi jelentõségû országos központ: Budapest
Klaszter 2.
Városok a második vonalból:
Szombathely, Gyula, Gyöngyös, Sopron, Veszprém, Balassagyarmat,
Székesfehérvár, Debrecen, Békéscsaba, Kõszeg, Nyíregyháza, Tatabánya, Pécs, Tata, Kaposvár, Eger, Szekszárd, Gyõr, Salgótarján, Kecskemét, Szolnok, Tapolca, Miskolc, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szeged
Klaszter 3.
Idegenforgalmi városok: Siófok, Keszthely, Balatonfüred
Klaszter 4
Ipari motorok: Bük, Dunaújváros, Csorna,
Mosonmagyaróvár, Ajka, Fert0d, Beled, Jánosháza, Lenti, Körmend,
Kisbér, Jászberény, Mór, Sárvár, Rétság, Vác, Esztergom, Sümeg, Celldömölk, Kapuvár, Tiszaújváros, Jánossomorja, Szentgotthárd, Pápa,
Zalaszentgrót
Klaszter 5.
Rurális központok:Füzesabony, Baja, Csongrád, Hajdúszoboszló, Kalocsa, Makó, Dombóvár, Hódmezõvásárhely, Kiskõrös, Bácsalmás,
Letenye, Szentes, Fonyód, Marcali, Mezõkövesd, Kiskunfélegyháza,
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Orosháza, Szarvas, Mohács, Kiskunmajsa, Tamási, Szob, Tompa, Solt,
Mezõkovácsháza, Kistelek, Kiskunhalas, Kunszentmárton, Bóly
Klaszter 6.
Elmaradott kisvárosi körzetek:Komádi, Martfû, Mezûtúr, Karcag, Sátoraljaújhely, Siklós, Bonyhád, Szécsény, Kazincbarcika, Pásztó,
Kisvárda, Békés, Püspökladány, Edelény, Berettyóújfalu, Bükkábrány,
Ózd, Heves, Rakamaz, Nyírbátor, Záhony, Nagyatád, Tokaj,
Vásárosnamény, Mátészalka, Fehérgyarmat, Biharkeresztes, Csurgó,
Szeghalom,
Tiszalök,
Kisújszállás,
Komló,
Szigetvár,
Törökszentmiklós, Putnok, Sárospatak, Villány, Sellye, Vésztõ, Tiszafüred, Csenger, Szerencs, Beremend, Sásd, Barcs, Encs, Gyomaendr0d,
Balatonlelle
Klaszter 7:
Ipari „kistigrisek“:
Paks; Komárom; Tab; Répcelak; Visonta
Klaszter 8.
Turizmusra specializálódott kisvárosok:
Hévíz, Harkány
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nagyban a földrajzi fekvés határozza
meg. Ahhoz, hogy a különbözõ településhálózati típusokat a valósághoz közelítve tudjuk megragadni,
nem elégséges pusztán a méretet, a
hierarchiában betöltött helyet vizsgálni, a mutatók széles körét kell bevonni az elemzésbe. A különbözõ
megközelítések különbözõ típusok
meghatározását teszik lehetõvé: ám
mindenképp szükséges tisztázni,
hogy a településrendszer típusait a
települési hierarchiában betöltött
helyük mellett milyen számos egyéb
tényezõk határoznak meg.
A VÁTI által alkalmazott tipológia kísérletet tesz a RePus közép-európai városhálózati kutatás eredményein alapulva a város-vidék rendszereket egyben kezelve a település-

w w w . s i o f o k . h u

Kutatás

hálózati típusok meghatározására,
ahol alapegységnek a helyi munkaerõpiaci rendszereket vették, melyek
integrált funkcionális egységeknek
tekinthetõk.

MINTAVÉTELI

SZEMPONTOK

A VÁTI által létrehozott nyolc
klaszterbõl hat esetében (Városok a
második vonalból; Ipari motorok,
Idegenforgalmi városok; Rurális központok; Elmaradott városi körzetek;
Ipari kistigrisek) könnyen teljesíteni
lehetett a kutatás célkitûzéseit: különbözõ klaszterekbõl hasonló
(tizenö-huszönötezer lakossal rendelkezõ) kisvárosias települések kiválasztása.
A nyolcadik klasztert (Turizmusra specializálódott kisvárosok), ami
kételemû (Hévíz, Harkány), kénytelenek voltak kihagyni a kutatásból,
mert a klaszterezési szempontok
nem voltak kellõen meggyõzõek, a
tekintetben, valóban külön klasztert
alkothat-e ez a két város. Egyrészt
nem találtak magyarázatot a többi
magyarországi fürdõváros (pl. Hajdúszoboszló, Balf, Gyula) más típusú
szerepeltetésére, illetve nem érezték
ezt a kételemû klasztert jól megkülönböztethetõnek a idegenforgalmi
városok klaszterétõl sem.
A kutatók próbálták szerepeltetni az elsõ klasztert is (Nemzetközi jelentõségû országos központ), azonban ha ebbõl a klaszterbõl Budapestet szerepeltetik, akkor a lakónépesség nagysága miatt jóval nagyobb
mintával kellett volna dolgozniuk,
mint a kutatás célit szolgáló többi
kisvárosias település esetében. Ez
arányeltolódáshoz vezetett volna,
ami nem szolgálja a kutatás alapkoncepcióját, ugyanakkor Budapest
egyedi helyzete miatt szét is feszítette volna a kutatás kereteit – Budapest külön kutatást érdemel. Ezekbõl a megfontolásokból, az elsõ
klaszterbõl (Nemzetközi jelentõségû
országos központ) a területhez tartozó, de közigazgatásilag önálló,
ugyanakkor a kutatás alapkoncepciójába beilleszthetõ két kisebb várost
szerepeltettek: Szentendrét és Budaörsöt. A klaszter nevét pedig megváltoztatták Budapesti vonzáskörzetre.
A kutatás eredményeirõl egy
százoldalas összefoglaló készült,

amely az iskolai végzettségtõl a foglalkoztatáson, családi állapoton,
nyelvtudáson, egyebeken át az
egyenlõtlenségek, migráció, szegregáció problémaköréig vizsgálta a városokat. Az alábbiakban önkényesen
kiemeltünk néhány érdekes szempontot, amely közérdeklõdésre tarthat számot.

BETELEPÜLÕK
AZ AGGLOMERÁCIÓBAN
A mintába került városok lakói között valamivel többen vannak a
„Nem településen születettek“, azok,
akik más településrõl, életük valamelyik szakaszában telepedtek le a vizsgált városokba. Ez az arány azonban
egyetlen egy klaszter kivételével
klaszterenként is változik, ezért semmiféle mintázatot nem mutat. Egyetlen kivétel az Ipari kistigrisek
klaszterja, ahol a mintába került
mindkét városra a nem a városban
született lakónépesség a jellemzõ.
Klasztertõl függetlenül, de hasonlóan magas arányban vannak Budaörsön (a minta hibája miatt a száz
százalékos érték inkább a magas
arányt, mint a kizárólagosságot jelenti) a beköltözõk aránya: Budapestrõl érkezett a beköltözõk hetvennyolc százaléka. A legállandóbb lakónépességgel Sárvár, Siófok, Makó
és Debrecen rendelkezik.

SOK

AZ ÖNÁLLÓ

VÁLL ALKOZÓ
A „Budapesti vonzáskörzet“ klaszterén
kívül az összes vizsgált klaszterben magyar magántulajdonú vállalatnál dolgozik az aktív népesség többsége. Az
országos átlagnál magasabb a multinacionális cégek aránya a budapesti
vonzáskörzetében, az Ipari motorokban és a Városok a második vonalból
kisvárosaiban. Az állami és önkormányzati cégek súlya külön-külön nehezen értelmezhetõ, mert a válaszadók sem lehettek ez mindig tiszta,
ugyanakkor összevonva az Ipari motoroknál van eltérés negatív irányba a
többiekhez képest. A saját vállalkozásban dolgozók aránya a Budapesti vonzáskörzetben és az Idegenforgalmi városokban messze magasabb, mint a
többi klaszterben: vélhetõen ebben a
két klaszterben van a szolgáltató szektornak nagyobb súlya.

SZOCIÁLIS

KÜLÖNBSÉGEK A

VÁROSON BELÜL
A szociális különbségeket vizsgálva érdekesség, hogy az idegenforgalmi városok
és a rurális központok lakói kevésbé érzik
anyagilag egyenlõtlennek városukat. Másik fontos faktor ezen a területen a
regionalitás: Nyugat-magyarországon lakók egy árnyalattal arányosabbnak érzik a
javadalmak eloszlását Kelet-Magyarország városainak lakóival összevetve.

M I LY E N N E K

ÉRZÉKELJÜK

VÁROSAINKAT?
A kérdõív elején lehetõséget kínáltak
a kutatók a városok lakóinak, hogy
véleményt mondjanak városuk teljesítményérõl. Úgy tûnik, a válaszadók
kettõs mércével értékelnek: saját kilátásaikat kritikusabban, közösségük
(városuk) kilátásait valamivel pozitívabban. Az Elmaradott városi körzeteket leszámítva az összes klaszter
esetében a többség fejlõdõ stádiumban látja lakóhelyét, a legkevésbé
ebbõl a szempontból tehetõ különbség a klaszterek között. A fejlõdés,
ez jellemzõ a válaszadók értelmezésében, túl általános aspektus ahhoz,
hogy megragadhatóvá tegye a
klaszterek közötti különbséget. Érdekesség, hogy ha bontás nélkül
vizsgáljuk a Városok a második vonalból kategóriáját (a kutatásban
ebbõl a klaszterbõl két megyeszékhely és két kisebb város szerepelt a
mintában), akkor ez a középmezõnyben foglal helyet, de a klaszter
megbontásával világossá válik, hogy
valójában a legnagyobb ellentétet
fedi el a kategória: a Városok a második vonalból nem megyei szintû
városai hajlamosak magukat leginkább hanyatló periódusban látni.
Végül rövid összefoglaló arról,
hogy az egyes klasztervárosok lakói
milyennek minõsítették saját településüket.
Budapesti vonzáskörzet (Budaörs, Szentendre) Jobb életszínvonal /
növekvõ / homogén (fõleg a vagyoni
különbségek mérsékeltek) /az új beköltözõkkel konfliktus keletkezik /
rekreációs lehetõségek jók / az önkormányzat pozitívan értékelt / a
közvetlen településkörnyezettõl (a
fõvárost nem számítva) elszigetelt /
Önkormányzati havilap
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Kutatás

Budapesttel összeforrt (migráció, napi ingázás) / távoli nagyobb településekkel gyér kapcsolat.
Városok a második vonalból (Tapolca, Tata) Kevésbé fejlõdõ / nem vonzó életszínvonal
/ csökkenõ / homogén / feszültség nem jellemzi (vallási, vagyoni és újonnan beköltözõk vonatkozásában) / a fogyasztási igények nem
megfelelõen kielégítettek / az önkormányzat
alacsonyan értékelt / a távoli településekkel
egyoldalú migrációs kapcsolat (elvándorlás) /
személyes kapcsolatok távoli városokban / közeli nagyvárosokba járás.

A vizsgált lakosok munkahelye

Ön szerint fejlõdik-e városuk?

Városok a második vonalból: megyeszékhelyek (Debrecen, Székesfehérvár) Fejlõdõ /
szegmentált / feszültségek (vallási felekezetek,
politikai nézetek, vagyoni helyzet, romák-nem
romák, nemzetiségek) / rendezettség tekintetében alacsonyan értékelt / a fogyasztási igények kielégítettek / az önkormányzat pozitívan
értékelt / a közvetlen környezettel szoros viszony, szuperpozíció / személyes kapcsolatok
távoli városokban.
Idegenforgalmi városok (Siófok, Keszthely) Egyenlõség (emellett városrészek szegmentálódása vagyoni különbség szerint) / növekvõ / rekreációs lehetõségek jók / elszigetelt
a közvetlen környezettõl / nincs kapcsolat a
távoli településekkel (migráció, személyes jelenlét).
Rurális központok (Makó, Mohács) Egyenlõség / kedvezõtlen életszínvonal / kapcsolat
távoli településekkel (migráció).
Ipari motorok Csökkenõ / feszültség nem
jellemzi (az újonnan érkezõk és romák tekintetében sokkal mérsékeltebb feszültségmezõ) /
rekreációs lehetõségek rosszak / rendezettség
tekintetében alacsonyan értékelt / a
fogyasztási igények nem kielégítettek / távoli
kapcsolatok jellemzõek (migráció, személyes
kapcsolatok) / közeli nagyvárosokba járás.
Ipari kistigrisek Fejlõdõ / feszültség nem
jellemzi (az újonnan érkezõk és romák tekintetében sokkal mérsékeltebb feszültségmezõ) /
rekreációs lehetõségek rosszak / rendezettség
tekintetében magasan értékelt.
Elmaradott városi körzetek Kevésbé fejlõdõ / nem vonzó életszínvonal / szegmentált /
közvetlen környezettõl elszigetelt / távoli településektõl elszigetelt / Budapesttõl elszigetelt
/ távoli településekben nincs személyes kapcsolat / közeli nagyvárosokba járás.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
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Mi lesz veled, Lisszabon?
Helyzetkép az írországi nem után

A Lisszaboni szerzõdés ratifikációjának írországi leszavazása után tartós válság alakult ki az uniós intézményrendszeren belül. Az egyik lehetõség Írország kilépése az
Unióból és a szerzõdés megtartása, ám szakértõk szerint
ez a kevésbé valószínû verzió.
Az alábbiakban rövid áttekintést adunk az elõzményekrõl
és az eddig felvetõdött lehetõségekrõl.
Nyár és pihenõidõ van az uniós intézmények berkeiben, így nyári lapszámunkat a
legfrissebb aktualitások helyett egy általános visszatekintéssel és összefoglalóval
indítjuk, az EU mûködésének legfontosabb szabályait rögzítõ Lisszaboni szerzõdés körül kialakult helyzetrõl.
A Lisszaboni szerzõdést a tagállamok vezetõi tavaly decemberben írták
alá, de ez csak azt követõen léphet hatályba, hogy azt a huszonhét tagállam
mindegyike ratifikálta. A tagországok alkotmányos szabályaival összhangban az
egyes országok maguk döntötték el,
hogy a ratifikációt parlamenti szavazás
útján vagy népszavazás által teljesítik. A
ratifikációs folyamattal párhuzamosan az
Európai Parlament áldását adta a dokumentumra 2008 februárjában. Az eredeti cél az volt, hogy a szerzõdés 2009. január 1-jén hatályba lépjen – a ratifikációkat követõen –, hogy a 2009 júniusában
esedékes európai parlamenti választások
kapcsán már alkalmazni lehessen.

A LISSZABONI

SZERZÕDÉS

LEGFONTOSABB PONTJAI
A szerzõdés módosítja a hatályos EU- és
EK-Szerzõdést, ám nem lép azok helyébe.
A dokumentum biztosítani fogja a szükséges jogi keretet és eszközöket ahhoz,
hogy az Unió meg tudjon felelni a jövõ kihívásainak, és válaszoljon a polgárok által
megfogalmazott igényekre.

Megerõsödik az Európai Parlament
és a nemzeti parlamentek szerepe, a
polgárok nagyobb lehetõséget kapnak
arra, hogy kifejezésre és érvényre juttassák elképzeléseiket; és világosabbá válik,
ki mit csinál európai és nemzeti szinten.
Az unió polgárai által közvetlenül megválasztott Európai Parlament hatásköre
fontos új elemekkel bõvül az uniós jogalkotás, az uniós költségvetés és a nemzetközi megállapodások terén. Különösen a döntéshozatali folyamatban alkalmazott együttdöntési eljárás kiterjesztése biztosítja majd, hogy az uniós jogszabályok túlnyomó többségének megalkotása során az Európai Parlament ugyanolyan súllyal vegyen részt a folyamatban, mint a tagállamokat képviselõ Tanács.
A nemzeti parlamentek részvétele is
növekszik, jobban bekapcsolódhatnak az
EU munkájába, különösen annak az új
mechanizmusnak köszönhetõen, amelynek révén folyamatosan nyomon követhetik, hogy kizárólag azokban az esetekben kerül-e sor uniós szintû fellépésre,
amikor az eredményesség szempontjából
ez ígérkezik a legjobb megoldásnak (a
szubszidiaritás elve). Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepének megerõsödése együtt azt eredményezi, hogy az EU mûködése demokratikusabbá válik, legitimitása növekszik. A
hatáskörök pontos elkülönítésével átláthatóbbá válik a tagállamok és az Európai
Unió közötti viszonyrendszer.
A Lisszaboni szerzõdés mondja ki
elõször konkrétan, hogy a tagállamok
kiléphetnek az Unióból.
Az uniós munkamódszerek és szavazási szabályok egyszerûsödnek, a
szerzõdés létrehozza az Európai Tanács elnökének posztját, melyet két és
fél évente választás útján töltenek
majd be. Közvetlen kapcsolatot hoz
létre a Bizottság elnökének megválasztása és az európai választási eredmé-

nyek között, új szabályokat vezet be az
Európai Parlament jövõbeli összetétele
és a biztosok számának jövõbeli csökkentése kapcsán. Változik a szavazati
rendszer az egyes tagállamok szakminisztereit és vezetõit összefogó tanácsban is. Egy-egy határozat elfogadásához elég lesz a tagállamok ötvenöt
százalékának egyetértése, ha az együtt
szavazók képviselik az uniós lakosság
hatvanöt százalékát is egyben. A tagállamok vétójoga azonban megmarad
kül- és biztonságpolitikai ügyekben, illetve az unió költségvetésének elfogadásakor.
A Lisszaboni szerzõdés az Európai
Unió alapjogi chartáját beemeli az elsõdleges európai jogba, új szolidaritási mechanizmusokat tesz lehetõvé, és hatékonyabb védelmet biztosít a polgárok számára. Úgy rendelkezik, hogy az Unió
és a tagállamok a szolidaritás szellemében közösen lépjenek fel, ha az
egyik tagországot terrortámadás éri, illetve természeti csapás vagy ember által okozott katasztrófa sújtja. A dokumentum az energiaügyek területén a
közösségvállalás fontosságát is hangsúlyozza.
A szerzõdés által életre hívott külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõi
tisztség révén az EU külsõ fellépése hatásosabbá, következetesebbé és hangsúlyosabbá válik. A fõképviselõ alelnöki tisztséget tölt majd be az Európai Bizottságban. Létrehozza az európai külügyi szolgálatot, amely támogatást és
segítséget fog biztosítani a fõképviselõ
részére. Mivel a szerzõdés önálló jogi
személyiséggel ruházza fel, az Európai
Unió nagyobb súllyal tud fellépni a tárgyalások során, hatékonyabban szerepel majd a nemzetközi színtéren, és a
vele kialakítható partnerség lehetõsége
is kézenfekvõbbé válik az Unión kívüli
országok és a nemzetközi szervezetek
számára.
Önkormányzati havilap
2008 augusztus
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RATIFIKÁCIÓ

Elsõk között Magyarország és Málta,
majd az ez év elsõ felében soros uniós
elnökséget ellátó Szlovénia és az
ebben õt most követõ Franciaország
ratifikálta a szerzõdést. Tavasszal igencsak bizakodó hangulat uralkodott a
dokumentum körül, a kezdetekben
megmutatkozó akadályok sorban elhárultak: Nagy Britanniában, Hollandiában és Dániában az illetékes igazságügyi testületek elegendõnek vélték a
parlamenti szavazást, megkerülve a
mindig kétséges kimenetelû népszava-

zást. A nyár elejére azonban elkezdtek
napvilágot látni az írországi népszavazás eredményét elõrevetítõ felmérések,
így nem annyira meglepve, mint inkább elkeseredve fogadta az uniós politikai elit az ötvennégy százalékos ír elutasítási arányt.
Az írek ellenállása patthelyzetet
teremtett az Európai Unió jövõjét illetõen, de a ratifikációs folyamat ettõl
függetlenül folytatódott és folyik még,
hiszen ez ideig huszonhárom tagország adta áldását a Lisszaboni szerzõdésre, Csehország, Lengyelország és
Németország alkotmánybírái még értelmezik a dokumentumot. Remélhetõleg valóban csak ennyi az akadály.
Emlékezetes, hogy a csehek euroszkeptikus államfõje, Václav Klaus az ír
népszavazás után kijelentette, hogy értelmetlennek tartja az amúgy is halott
szerzõdés további ratifikációját. Kicsit
megkésve, vagy éppen a soros francia
elnökség kezdetére idõzítve hasonló
véleményének adott hangot Lech
Kaczynski lengyel államfõ is, aki szintén az írekre hivatkozva tartja értelmetlennek a dokumentum érvényesítését.
Utóbbiról Sarkozy francia elnök azt
vetette fel – jogosan –, hogy a lengyel
elnök aláírta a szerzõdést Lisszabonban, így saját kézjegyének hitelességét
kérdõjelezi meg e kijelentésével.

12

Önkormányzati havilap
2008 augusztus

w w w . e u v o n a l . h u

Nincs egyszerû helyzetben a francia soros elnökség, hiszen látványosan
nem szeretne túlságosan nagy energiát fordítanni a Lisszaboni szerzõdés
körüli válság megoldására, inkább az
uniós polgárokat foglalkoztató olyan
kérdésekre fokuszálna, mint a bevándorlás, a hatalmas energiaárak vagy a
klímaváltozás. Párizsnak minden háttértaktikázás mellett nyitottnak kell
mutatkoznia az írek kérdésfelvetéseire,
ezért Sarkozy júliusban Dublinba látogatott – rossznyelvek szerint azért,
hogy az íreket egy újabb szavazásra
bírja, hivatalosan viszont abból a célból, hogy tájékozódjon, milyen okok vezettek az EU intézményi és döntéshozatali
mechanizmusát megreformáló szerzõdés elutasításához.
Az ír népszavazást követõen kialakult helyzetet az
Európa Tanács októberben
fogja értékelni, Brian Cowen
ír kormányfõ a The Irish Times értesülései szerint az
uniós csúcstalálkozóra csak
egy elõzetes jelentést fog az ír kormány elkészíteni, nem pedig egy minden részletre kiterjedõ menetrendet.
Egy újabb népszavazás eredményességét vizsgálva az Open Europe közvélemény-kutató cég felmérte: a megkérdezettek 71 százaléka ellenezi a referendum újbóli kiírását, és a válaszadók
62 százaléka ismét nemmel voksolna
egy esetleges újabb népszavazáson.

HOGYAN

TOVÁBB?

Többféle verzió és lehetõség látott napvilágot a Lisszaboni szerzõdés újjáélesztésére, amelyek leginkább a közös megállapodás lehetõségeit vizsgálják, és kevésbé mutatnak a radikális megoldások irányába, például arra, hogy Írországnak ki
kell lépnie az unióból.
Nem tekintik nagy tragédiának, de
mindenképpen nehézkesnek ítélik az Európai Uniónak a jelenleg érvényben lévõ
2003-as Nizzai szerzõdés alapján történõ további mûködését. Ez további akadályokat jelent majd a bõvítési folyamatban, illetve nem kínál megoldást az intézményi és döntéshozatali struktúra nehézkes mûködésére. A szerzõdés kiegészítése mindenképpen szükséges, ez pedig újabb egyeztetési és tárgyalási folyamatokat vetít elõre. Kérdéses, hogy a
több mint hat éve húzódó alkotmányo-
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zási folyamat után megvan-e a politikai
akarat a tagállamokban arra, hogy a
Brüsszellel folytatott szakadatlan egyeztetések során közös döntésre jussanak?
A tagállamok többsége nagy valószínûséggel elutasítana egy újabb tárgyalási szakaszt, így egy új, mindenki által elfogadott szerzõdés megalkotása,
bármennyire is kézenfekvõnek tûnne,
politikailag igencsak kockázatos a folyamatos alkudozásba belefáradt országok
számára. A kudarc lehetõsége – az idõtényezõt nem feledve – pedig megmaradna az eurouszkeptikus és az erõs integrációt valamilyen okból ellenzõ tagországok esetében.
Visszatérve a Nizzai szerzõdésre: a
szakértõk azt is elképzelhetõnek tartják,
hogy az Európai Unió a jelenlegi szerzõdéses alapokon mûködne tovább, és a
mélyebb integráció mellett elkötelezett
tagállamok egy erõsebb uniót hoznának
létre, egy ún. core-Europe-t, amely többsebességes Európa egyre messzibbre kerülne a Lisszaboni szerzõdéssel tervezett
nagyfokú átláthatóságtól és az egységes
fellépéstõl. Az eurózóna és a schengeni
övezet jelenlegi mûködése jó alapot szolgáltat a differenciált unió létrejöttéhez,
amely nem teszi szükségessé az intézményrendszer átalakítását, de lehetõséget ad a tagországoknak arra, hogy bizonyos politikaterületen szorosabban
együtt tudjanak mûködni.
A Lisszaboni szerzõdés megtartásához az írekkel való valamilyen megállapodás szükséges, e téren is több verziót
tálalnak a szakértõk. Ilyen például az a
felvetés, hogy az íreknek bizonyos kedvezményeket adnának, majd újra népszavazásra bocsátanák a szerzõdést. A
kedvezmények leginkább a védelmi politikára és az agráriumra vonatkoznának,
bár többek szerint az írek a korábbi
egyeztetések folyamán már mindent
megkaptak, így újat nemigen lehet már
felajánlani nekik. Politikailag a legkockázatosabb lehetõség az írek vonatkozásában az, hogy egy, a referendumot eltörlõ alkotmánymódosítást eszközölnek,
ami meggátolná az újabb népszavazást,
így hárítva el sikertelenségét is.
Összességében megállapítható,
hogy az európai Unió soros elnöki tisztségét betöltõ Franciaországra a Lisszaboni szerzõdés kudarca komoly terheket ró,
az alkotmányozási folyamat továbblendítése ügyében jó diplomataként kell
közvetítenie és eredményt elérnie.
Munkatársunktól
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Tizenöt kilométeren belül
Járóbeteg szakrendelõk a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben
Két, az ország járóbeteg-ellátása szempontjából jelentõs
uniós pályázat zárult a napokban. Az egyik, huszonötmilliárd forintos kiírásnak köszönhetõen tizenhat nyertes önkormányzat alakíthat ki új járóbeteg-szakellátó központokat, a másik, több mint
hatmilliárd forintos pályázatból hét kórház bõvítheti profilját járóbeteg-szakellátással.
A most felépülõ tizenhat
járóbetegközpontból tizenegy leghátrányosabb helyzetû kistérségekben lesz.

Az egészségügy 2006 és 2010 közötti
idõszakának egyik legnagyobb kihívása
az esélyegyenlõség megteremtése a gyógyításban, aminek fontos eleme a járóbeteg-szakrendelõi hálózat fejlesztése.
A járóbeteg-szakellátás intézményrendszerének jelenlegi egyik legnagyobb
problémája a hozzáférés egyenlõtlensége. Ez részben azt jelenti, hogy még az

alapvetõ fontosságú egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben is igen
nagy az eltérés (például a tízezer lakosra
jutó kapacitások nagyságában), másrészt
hogy számos olyan település létezik az
országban, ahol az elérhetõ a járóbetegszakellátás tizenöt kilométernél meszszebb van. A kistérségi járóbeteg-szakel-

látás, valamint a kórházi járóbeteg-ellátás
modernizációjáról szóló pályázat nyerteseit augusztus 12-én hirdették ki.
A pályázatok hozzájárulnak ahhoz,
hogy minden régióban elérhetõ közelségbe kerüljön a betegekhez a magas
színvonalú egészségügyi ellátás. A fejlesztéseknek köszönhetõen a vidéki aprófalvas településen bárkinek hasonló esélyei
lesznek a gyógyulásra, mint a nagyvárosokban.
A kistérségi járóbeteg-szakellátásról
szóló pályázat tizenhat nyertes önkormányzata lehetõséget kap arra, hogy a
pályázati kiírás értelmében új kistérségi járóbeteg-szakellátó központot építsen,
legfeljebb 1 500 m2-es alapterületen. Ez
a pályázat elsõsorban huszonöt olyan
hátrányos helyzetû térséget célzott meg,
amelyek járóbeteg-szakellátás szempontjából ellátatlannak tekinthetõk, így jelentõsen csökken azon települések száma,
ahol a leghamarabb elérhetõ járóbetegszakellátás messzebb van, mint tizenöt kilométer.
A pályázat meghirdetésének célja az
egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi
esélykülönbségek csökkentése, a szolgáltatási hiányok megszüntetése, szolgáltatásbõvítés a szükségleteknek megfelelõen, a lakosságközeli ellátást biztosító
szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, a munkavállalók munkerõpiaci
esélyeinek javítása, a munkavégzõ képesség gyors helyreállítása a betegségek
megelõzésével, korai felismerésével.
A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg huszonötmilliárd forint volt. Pályázni csak eszköz- és
ingatlanépítéssel együttesen lehetett. A
felépülõ tizenhat kistérségi járóbetegszakellátó központ vadonatúj épületet,
modern infrastruktúrát, teljes személyzetet kap. A megvalósuló informatikai fejlesztés – a telemedicina –, a távdiagnózis
alkalmazásának lehetõségével biztosítja a
gyógyítás modern lehetõségeit is. Így az
építkezés végén európai színvonalon, kényelmes, elegáns XXI. századi környezetben, a legújabb mûszerek, technológiák
alkalmazásával gyógyulhatnak a betegek.
A vissza nem térítendõ támogatás mértéke ötszázmilliótól egymilliárd forintig ter-

jedhet. Egy projekthez kilencvenszázalékos uniós támogatás jár, illetve a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben a támogatási intenzitás a kilencvenöt százalékot is elérheti. Az intézmények természetesen kistérségi szinten látják el feladatukat, ezért több, a kistérségben mûködõ
önkormányzat is részt vesz a projektek
megvalósításában.
A másik pályázat eredményeként hét
olyan kórházban nyílik meg a járóbetegellátás fejlesztésének lehetõsége, ahol
megszûnt vagy minimálisra csökkent az
aktív kórházi ellátás. Ennek következtében az érintett kistérségekben is elérhetõvé válnak a magas szakmai színvonalú
egészségügyi szolgáltatások, járóbetegszakellátások.
A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg: 6,4 milliárd forint, ebbõl háromszáz-nyolcszázmillió forint közötti támogatás volt elnyerhetõ. Kilenc pályázat érkezett be, ebbõl hetet
nyilvánítottak nyertesnek. A megítélt támogatás meghaladja az 5,3 milliárd forintot.
A pályázat célja: a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, a kórházi ellátást kiváltó szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas infrastruktúra
megteremtése, a lakosságközeli ellátást
nyújtó szolgáltatások rendszerének kialakítása, a térségek versenyképességének,
népességmegtartó képességének megõrzéséhez szükséges feltételek biztosítása
az egészségügyi fejlesztésekkel.
A pályázónak az épületfejlesztést és
az új eszközök beszerzését együttesen
vállalnia kellett. A beruházások megvalósítására mindkét esetben két év áll rendelkezésre.
A pályázati kiírásoknak a vártnál kevesebb pályázat felelt meg. Az ebben a
körben sikertelen pályázók ugyanakkor új
kiírás keretében juthatnak majd a megmaradt forrásokhoz. Az õ felkészülésüket
tanácsadással segíti majd az intézményrendszer. A pályázók tehát nem dolgoztak hiába, elõkészületeik nem váltak feleslegessé, hiszen, a bírálati szempontoknak
megfelelõ, módosított tartalmú pályázatok beadásával újabb járóbeteg-szakrendelõk épülhetnek.
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
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2007 – A megtorpanás éve
Ismét az uniós átlag alá süllyedt a hazai e-közigazgatás színvonala

2007 a stagnálás esztendeje
volt az elektronikus közigazgatás fejlesztésének történetében. Míg 2004 és 2006 között
Magyarország felzárkózott a
többi uniós tagállamhoz ezen
a téren, a tavalyi év egyfajta
visszalépés volt az eddigiekhez
képest – tudhatjuk meg az
úgynevezett Kék noteszbõl, a
9. Internethajó helyzetjelentésébõl.
Az e-közigazgatás a magyar információs társadalom egyik legdinamikusabban fejleszthetõ területe lehetne. Ezt támasztja alá az a tény is,
hogy a különbözõ elektronikus közszolgáltatásokat fõként azok veszik
igénybe, akik egyébként meglehetõsen alulreprezentáltak az általános
internetfelhasználók körében. A
világháló lehetõségeit e téren leginkább az idõs korosztályok, valamint a kisebb
településen élõk használják ki. Egy hatvanöt
év feletti magyar kétszer akkora eséllyel látogat meg egy közigazgatási portált, mint huszonéves
honfitársa.
Ezen a területen tehát
nem érvényesülnek az
információs társadalom
mára szinte közhelyszerû megosztottságai, miszerint az idõsek és a
falvakban élõk ritkábban kerülnek kapcsolatba a nettel. Ez egy
olyan kedvezõ irányba
mutató trend, melyet
Magyarországnak – a
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befogadó információs társadalom
(eInclusion) jegyében – illene kihasználnia, amennyiben szeretne lépést
tartani a többi uniós tagállammal.
A nemzetközi összehasonlítások
(Capgemini, 2007) ennek ellenére
azt mutatják, hogy 2007-ben megtorpanni látszik az eddigi fejlõdés
üteme hazánkban. Magyarország a
2004 és 2006 közötti idõszakban elérte az európai országok átlagát az
e-közigazgatás területén. A 2007-es
évben azonban ismét e szint alá
csökkent a szolgáltatások elérhetõsége. Ennek egyik oka talán az, hogy
sem az államigazgatás, sem az önkormányzatok nem tettek határozott elõrelépést a korábbi évekhez
képest.
Elmaradásunk két területen a
legjelentõsebb. Az egyik, hogy a vi-

szonylag kiépült infrastrukturális és
a meglehetõsen korrekt jogszabályi
alapok ellenére nem érzékelhetõ kultúraváltás a politikai szereplõk részérõl. Ezzel szoros összefüggésben van
a másik probléma, mégpedig hogy
az úgynevezett back-office (a szolgáltató oldaláról történõ) modernizációs fejlesztések többnyire elmaradoznak. Amennyiben a szükséges
változások nem következnek be,
egyre nehezebb lesz visszakapaszkodni az európai uniós átlaghoz.
Mindez annak ellenére történik,
hogy a magyar lakosság európai
mércével is elfogadható mértékben
érdeklõdik az e-közigazgatás iránt .
A tizennyolc éven felüliek több mint
fele (ötvenegy százaléka) vonzó lehetõségnek tartja az e-közszolgáltatásokat, noha ezek a tartalmak fõként informálódásra, valamint online letöltésekre korlátozódnak.
Az Európai Bizottság egy 2007-es jelentésében (European Commission, 2007: i2010
Annual Report, Hungary) azt állapítja meg Magyarországról,
hogy
ugyan az információs
társadalom fejlettségi
szintje közepesen alacsony, a magánszemélyek érdeklõdése az
online közszolgáltatások
iránt megfelel az Európai Unió átlagának. A
megtorpanás oka tehát
elsõsorban nem az emberek hozzáállásában,

I n f o r m a t i k a

hanem a szolgáltatói oldali fejlesztések hiányában keresendõ. Ezen próbál meg érdemben változtatni a tavalyi évben elfogadott, úgynevezett eKözigazgatás 2010 stratégia, amely
célul tûzte ki, hogy felgyorsítja a
közigazgatáson belüli kultúraváltást, az új szemléletmódok elterjedését. A stratégia részeként további
felfogásbeli változtatást is szorgalmaztak: az eddigi ügyközpontú szemléletet fel kell cserélni az ügyfél-központú gondolkodással.
A reformokra
nagy szükség is
lenne,
ugyanis
nemrégiben látott
napvilágot
egy
igencsak
lesújtó
adat: az önkormányzatok nyolcvan százaléka rendeletileg zárta ki
az e-ügyintézés lehetõségét a hivatalaiban. Ez a szituáció azért is elszomorító, mivel a
legtöbb helyhatóság rendelkezik a
megfelelõ IT-infrastruktúrával, tehát
a pénz hiánya mellett kizárólag a változtatáshoz szükséges bátorság és elszántság az, ami hiányzik.
Hogy az érem másik oldaláról is
essen néhány szó, beszélnünk kell a

sikeresen megvalósult projektekrõl. A
magyar elektronikus közigazgatás kiemelkedõ eleme egyértelmûen a kor-

mányzati portál
(http://www.magyar-

orszag.hu), illetve az Ügyfélkapu. Az eredményességet kiválóan mutatják a tavalyi év látoga-

tottsági adatai: 2007-ben megközelítõleg kétszázmillió letöltéssel büszkélkedhetett a portál.
A továbbfejlõdést nagyban befolyásolni fogja, hogy miként sikerül in-

tegrálni a különféle szolgáltatásokat,
illetve csatlakoztatni újabb és újabb
intézményeket. A tavalyi évben ez
tûnt a legnehezebbnek, ugyanis hetente mindössze egy-két kérelem érkezett csak az önkormányzatoktól. Ez a folyamat azonban
más uniós országokban is
sok gondot okoz.
Magyarország
2004 és 2006 között
mintegy tizenhárommilliárd forintot költött e-önkormányzati rendszerek kiépítésére és fejlesztésére, ebbõl
végül huszonkilenc projekt valósult meg. A felhasználók elégedettségérõl egyelõre
nem készültek felmérések, azonban
rendelkezésre állnak más statisztikák. Az Ügyfélkapu
használati adataiból
kirajzolódik egy sor,
miszerint Szeged, Gyõr
és Miskolc az a három város, amelyek élen járnak az
elektronikus közszolgáltatások alkalmazásában – ámbár a felhasználók többsége egyelõre csak az online
idõpontfoglalás funkcióját használja.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu

E-kk özigazgatási szakpolitika az Európai Unióban
Az Európai Unió 2007-ben eddig soha nem tapasztalt nyomatékkal emelte ki az e-közigazgatás fontosságát.
Megszületett az egységes keretrendszer, letisztult mérõszámok alapján
sorba állították az egyes tagállamokat, meghatározták az öt kiemelt fejlesztési területet, sõt létrehoztak egy
olyan weboldalt, amely tartalmazza a
legjobb gyakorlatokat az e-közigazgatás területérõl.
A 2007. szeptemberében negyedszer
megrendezett lisszaboni miniszteri ekormányzat konferencián huszonkét
tagállam szakminisztere közös deklarációban (Ministerial Declaration,

2007) rögzítette az e-közigazgatás
következsõ éveinek stratégiai irányvonalait. A dokumentum erénye, hogy
rávilágít egyes területek eddig kevésbé
ismert összefüggéseire, a különbözõ
tevékenységek, feladatok nélkülözhetetlenségére – ezek mellett világossá
teszi, hogy amennyiben az egyes tagállamok nem veszik komolyan a prioritások nemzeti szintû implementációját, úgy az európai szintû együttmûködés válik lehetetlenné.
A lisszaboni deklaráció kiemeli a nemzeti szintû összehangolását az e-azonosításnak, illetve az e-közbeszerzésnek. A nyilatkozat emellett nagy

hangsúlyt fektet a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentésére is
(2012-ig huszonöt százalékos könnyítést tûztek ki célul), amelyet az elektronikus közszolgáltatások segítségével
lehet megalapozni.
A határozott politikai akarat megnyilvánulása természetesen csak úgy valósulhatott meg, hogy napjainkra szinte
alapnormává vált az online közszolgáltatások interaktivitása, hiszen a vizsgált
alapszolgáltatások átlagos felkészültségi szintje elérte a hetvenhat százalékos
szintet az unión belül. Az országok szerinti sorrendben jelenleg Ausztria, Szlovénia és Málta szerepel a legjobban.
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Csalogató adócsökkentés
A nagyvárosok kisebb iparûzési adóval próbálnak vonzóvá válni
A kis- és nagybefektetõk számára egyaránt kedvezõ, hogy
egyre több nagyváros a helyi
iparûzési adó csökkentésiével
próbál újabb vállalkozásokat
vonzani a településre. Egyes
közigazgatási hivatalok azonban kétségbe vonják, hogy a
települések önkényesen adhatnának különbözõ adókedvezményeket.
A Mercedes gyár kecskeméti letelepedése olyan sikertörténet, amely ráirányította a figyelmet a város befektetõket csalogató újszerû stratégiájára.
Kecskemét vezetése tavaly arról
határozott, hogy öt év alatt másfél százalékra csökkenti a helyi iparûzési adó
mértékét, így a jövõ évi adóbevallásokban az adónem csupán 1,9 százalékát
kell befizetnie a kecskeméti vállalkozóknak. Az elmúlt idõszakban egyre több
város fordult a helyi iparûzési adó ilyen
mértékû csökkentése irányába, mivel az
eddigi tapasztalatok szerint a nagybefektetõket elsõsorban ez befolyásolja
leginkább egy-egy új befektetés helyszínének eldöntésekor.
Bár sokak szerint aggályos a helyi
iparûzési adó leszállításával okozott önkormányzati bevételcsökkenés, nem kezelhetõ kifogástalanuk, Sárközy István,
Kecskemét alpolgármestere szerint ez a
betelepülõ vállalkozások számának ismeretében nem probléma. „Olyan
megoldásban gondolkodtunk, amellyel
a várost kiemelkedõen vonzóvá tudjuk
tenni a befektetõk, a külföldi tõke számára“ – mondta. Az elõzetes kalkulációk szerint már most biztosnak tûnik,
hogy az újonnan létrehozott, illetve betelepült adófizetõ vállalkozások növekvõ száma miatt költségvetési többlet
várható, s a kisebb mértékû adót jóval
több cég fizeti be.
Debrecen polgármestere, Kósa Lajos a kecskeméti gyakorlatnál is nagyobb adócsökkentést szeretne elérni.
A politikus õsszel fog benyújtani a parlamentben egy olyan törvénymódosító
javaslatot, amely lehetõvé tenné, hogy
a helyi iparûzési adó alapjául szolgáló
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nettó árbevételt a licencdíjjal is csökkenthessék a vállalatok. Mivel a helyi
iparûzési adót eddig csak az áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével és az anyagköltségekkel lehetett csökkenteni, ezért az új
kedvezmény mértéke szintén lendíthetne a helyi nagybefektetõk beruházási
kedvén.
A helyi iparûzési adóból idén még
így is várhatóan 7,8 milliárd forintot elkönyvelõ megyeszékhely a közelmúltban a kutatás-fejlesztési költségeket is
a helyi iparûzési adó maximum nyolcvan százalékáig elszámolható tételévé
tette. Annak ellenére, hogy az adócsökkentési lépések többek között a
Richtert is egy helyi tizenötmilliárdos
kutatóüzem létrehozására ösztönözték, az országosan is egyedülálló K+F
fejlesztésekre adott adókedvezmény
ügyében már most vizsgálódik az
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási
Hivatal, ezt pedig nagy valószínûséggel
egy alkotmánybírósági vizsgálat is követheti.
A szakértõk szerint „nem illik bele
a helyi adók rendszerébe“ a debreceni
adókedvezmény. Kósa Lajos az ellenvetések dacára úgy véli, hogy az ország
versenyképességét javítja a nagyvállalatok hosszú távú betelepülése és megtartása, így Debrecen mindenképpen ki
fog állni döntése mellett.
A helyi adócsökkentési tendenciának ugyanakkor komoly gátja lehet a
jövõben – mint arról Hegmanné Nemes
Sára, Szolnok alpolgármestere szólt –,
hogy a helyi iparûzési adó csökkentésével indukált új bevételek miatt komoly
állami forrásoktól eshetnek el az önkormányzatok. Az újonnan betelepülõ vállalkozások a város úgynevezett adóerõképességét annyira meglerõsítik, hogy
a túlzottan jó teljesítmény miatt a települések kevesebb forrást kapnak az állami költségvetésbõl. Mint mondja:
„évente körülbelül háromszázmillió forinttól esünk el ilyen indirekt módon“.
Szmetana György, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) adószakértõje úgy gondolja,
az engedmény busásan megtérülhet:
egyebek között fejlõdik a település, a

cégeknél foglalkoztatottak többet költenek helyben, s az új munkalehetõségek miatt nem kell annyi szociális segélyt kifizetni a rászorulóknak.
Vannak persze olyan települések is,
amelyek szerint ez az út számukra nem
járható. Balassagyarmaton minden
egyes fillérre szükség van a huszonnégy
intézmény fenntartásához – mondta
Csach Gábor alpolgármester. Iparûzési
adóból – kétszázalékos kulcs mellett –
évente mindössze négyszázmillió forint
folyik be, ennek a fele egyetlen cégtõl.
Mûködési problémákat okozna, ha az
adókulcsot mérsékelnék. Ehelyett más
módszerekkel csábítják a beruházókat,
például kedvezményesen adnak területet, illetve építik ki a jelentkezõk számára a közmûveket.
A nógrádi városnál jobb helyzetben
lévõ Pécsen – ahol ugyancsak kétszázalékos kulcs mellett több mint ötmilliárd
forint folyik be hipából – sem terveznek
csökkentést. Ezt Gonda Tibor alpolgármester szintén az intézményfenntartás
nehézségeivel magyarázta.
„Majd ha a Daimler vagy ahhoz hasonló cég akar nálunk megtelepedni,
akkor mi is elgondolkodunk a jelenlegi
kétszázalékos adókulcs mérséklésén“ –
fogalmazott Szombathely polgármestere, bár õ is tudja, Kecskeméten fordított
volt a helyzet, elõször döntöttek a csökkentésrõl, utána jelentkeztek a németek. Ipkovich György tapasztalata szerint a befektetõket kevéssé érdekli a
hipa mértéke, sokkal fontosabbnak tartják az infrastruktúra – elsõsorban a közlekedés – helyzetét, valamint a szakképzett munkaerõt.
Kecskemét magyarországi riválisaként Zalaegerszeg lett a nagy vesztes,
ahol szintén nincs olyan elképzelés,
hogy mérsékeljék az évi 3,2 milliárd forintos bevételt hozó kétszázalékos iparûzési adó kulcsát. A város alpolgármestere, Gyutai Csaba szerint nem a hipa
mértéke volt a perdöntõ, sokkal inkább
az, hogy a Bács-Kiskun megyei várost
autópályán el lehet érni, továbbá hogy
ott korábban komoly – köztük német –
jármûalkatrész-gyártók telepedtek meg.
Munkatársunktól
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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.

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.

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.

Miért válassza a K+F Tanácsadó Központot?
• Az EU-s és hazai támogatások és a banki finanszírozási lehetõségek naprakész ismerete
• Állandó munkakapcsolat a pályázatokat kiíró kormányzati hivatalokkal, kereskedelmi bankokkal és
más pénzintézetekkel
• Igényes, magas színvonalú pályázati és banki dokumentációk készítése, gyors szerzõdés-elõkészítés
• ISO 9001 és Kamarai minõsítõ akreditáció, sokéves gyakorlati tapasztalatok, széleskörû szakértõi

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.

„K+F“ Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft.
Vidékfejlesztési – Önkormányzati Üzletág
Központ: 1055 Budapest, Alkotmány u 12.
Pályázati iroda: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u 3/A.
Regionális hálózat:Gyõr | Miskolc | Nyíregyháza |
Szeged | Zalaegerszeg
Honlap: www.consultingcenter.hu
E-mail: palyazat@consultingcenter.hu
Ingyenes zöld szám: 80/204-327
Telefon: 36-1/354-2250
Fax: 36-1/354-2259

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@consultingcenter.hu e-mail címen kérhetõ.

V Á L A S Z L A P önkormányzatoknak

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 2008–2009 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
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Aktuális pályázatok
Polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése
Pályázati kód: ÁROP – 1.A.2
Támogatás megnevezése: ÁROP-1.A.2
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
Támogatás formája: vissza nem térítendõ
Forrás megnevezése: Európai Szociális
Alap
Forrás összege: 1 500 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2008.08.15.
Beadási határidõ: 2008.09.30.
Támogatás célja: Az egyfordulós nyílt
pályázat alapvetõ célja új szervezési-mûködési kultúra széles körû elterjesztése a
polgármesteri, illetve körjegyzõségi hivatalokban elsõsorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság
megerõsítésével.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi jogi személyek pályázhatnak (2007. január 1-i állapot szerint a KSH kimutatása alapján):
az „A“ komponens esetén:
- 5.000 vagy annál nagyobb lakosszámmal rendelkezõ települési önkormányzatok a megyei jogú városok kivételével;
- 5.000 lakos alatti városi, vagy körjegyzõség székhely, vagy körjegyzõségi hivatalnak helyet adó, vagy kistérségi székhely települési önkormányzatok;
a „B“ komponens esetén:
- megyei jogú városok.
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
A támogatható tevékenységek köre: Az
Útmutató A1. pontjában nevesített célokat közvetlenül szolgáló szakértõi tanácsadás igénybevétele, képzések szervezése és lebonyolítása, szoftverek beszerzése, illetve fejlesztése, valamint
egyes, a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó további tevékenységek támogathatók. Az egyes tevékenységeken belül elszámolható költségeket
a pályázati útmutató C3. „Elszámolható
költségek köre“ pontja tartalmazza.
Támogatás mértéke (%): 92
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Támogatás minimum összege:
4.000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 65
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
Közremûködõ szervezet: Neve: VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (www.vati.hu)

Polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése – Közép-Magyarország
Pályázati kód: ÁROP – 3.A.1
Támogatás megnevezése: ÁROP – 3.A.1
– A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban
Támogatás formája: vissza nem térítendõ
Forrás megnevezése: Európai Szociális
Alap
Forrás összege: 1 500 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2008.08.15.
Beadási határidõ: 2008.09.30.
Támogatás célja: Az egyfordulós nyílt
pályázat alapvetõ célja új szervezési-mûködési kultúra széleskörû elterjesztése a
polgármesteri, illetve körjegyzõségi hivatalokban elsõsorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság
megerõsítésével.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi jogi személyek pályázhatnak (2007. január 1-i állapot szerint a KSH kimutatása alapján):
az „A“ komponens esetén:
- 5.000 vagy annál nagyobb lakosszámmal rendelkezõ települési önkormányzatok a megyei jogú városok kivételével;
- 5.000 lakos alatti városi, vagy körjegyzõség székhely, vagy körjegyzõségi hivatalnak helyet adó, vagy kistérségi székhely települési önkormányzatok;
a „B“ komponens esetén:

- megyei jogú városok
- fõvárosi kerületek és a fõváros.
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
A támogatható tevékenységek köre: A
Pályázati Útmutató A1. pontjában nevesített célokat közvetlenül szolgáló szakértõi tanácsadás igénybevétele, képzések szervezése és lebonyolítása, szoftverek beszerzése és fejlesztése, valamint
egyes, a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó további tevékenységek támogathatók. Az egyes tevékenységeken belül elszámolható költségeket
a pályázati útmutató C3. „Elszámolható
költségek köre“ pontja tartalmazza.
Támogatás mértéke (%): 92
Támogatás minimum összege:
4 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 40
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
Közremûködõ szervezet: VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Közhasznú Társaság (www.vati.hu)

Bentlakásos intézmények
korszerûsítése – KözépMagyarország
Pályázati kód: KMOP-2008-4.4.1/B
Támogatás megnevezése: KMOP-20084.4.1/B – Bentlakásos intézmények korszerûsítése
Támogatás formája: vissza nem térítendõ
Forrás megnevezése: Európai Regionális
Fejlesztési Alap
Forrás összege: 632 213 000.- HUF
Beadás kezdete: 2008.05.15.
Beadási határidõ: 2008.09.07.
Támogatás célja: A fejlesztések célja a
szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerûsítése és a nyújtott
szolgáltatások minõségének javítása az
igénybe vevõk méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy az érintett intézmények
célcsoportjához tartozó speciális és
hátrányos helyzetû, sérülékeny társadalmi csoportok munkaerõ-piaci aktivitása növekedjen.
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Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos
szociális és/vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó
szervezetek pályázhatnak:
- Helyi önkormányzat
- Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321);
- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322);
- Központi költségvetési szerv és intézménye (KSH 31);
- Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH
364) és intézményei;
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))
és intézményei;
- Egyházak, non-profit szervezetek (KSH
52, 55, 56, 57,) és intézményei;
- 2007. július 1-jét követõen átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok (KSH 59) és intézményei
Jelen konstrukcióban nem pályázhatnak
2006. december 31. után újonnan alakult szervezetek.
Jelen konstrukcióban konzorciumok
nem pályázhatnak.
A támogatható tevékenységek köre: 1
Bõvítés, átalakítás, felújítás
2 Eszközbeszerzés:
3 Bérleti díj:
Támogatás mértéke (%): 90
Támogatás minimum összege:
20 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
200 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 7 – 18
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
Közremûködõ szervezet: ESZA Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (www.esf.hu)

Bentlakásos intézmények
korszerûsítése – TIOP
Pályázati kód: TIOP 3.4.2-08/1
Támogatás megnevezése: TIOP 3.4.208/1 – Bentlakásos intézmények korszerûsítése
Támogatás formája: vissza nem térítendõ
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Forrás összege: 2 275 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2008.05.15.
Beadási határidõ: 2008.09.21.
Támogatás célja: A fejlesztések célja a
szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerûsítése és a nyújtott szolgáltatások minõségének javítása az igénybe vevõk méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében.
A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális
és hátrányos helyzetû, sérülékeny társadalmi csoportok munkaerõ-piaci aktivitása növekedjen.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szociális és/vagy gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek pályázhatnak:
- Helyi önkormányzat
- Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321)
- Helyi önkormányzat által felügyelt
költségvetési szerv (KSH 322)
- Központi költségvetési szerv és intézménye (KSH 31);
- Önkormányzati fejlesztési társulás
(KSH 364) és intézményei
- Többcélú kistérségi társulás (KSH
366) és intézményei
- Egyházak, non-profit szervezetek
(KSH 52, 55, 56, 57,) és intézményei
- 2007. július 1-jét követõen átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok (KSH 59) és intézményei
Pályázó szervezetre vonatkozó kritérium: Jelen konstrukcióban nem pályázhatnak 2006. december 31. után
újonnan alakult szervezetek.
Jelen konstrukcióban konzorciumok
nem pályázhatnak.
A támogatható tevékenységek köre: 1
A pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévõ szociális és gyermekjóléti alapellátást, szociális és gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó bentlakásos intézmények épületének/helyiségeinek bõvítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele.
2 Eszközbeszerzés:
3 A korszerûsítés idején indokolt esetben az ellátottak idõszakos elhelyezésének biztosítása külsõ szolgáltató által biztosított helyszínen (amelyet a

megvalósíthatósági tanulmányban alátámasztottan kell megjeleníteni. A
költségek nem haladhatják meg az
1000 Ft/ellátott/nap mértéket.)
4 Az intézményben dolgozók, az intézményi szolgáltatást igénybe vevõk
felkészítése a modernizációval járó változásokra.
5 A beruházással érintett területeken
az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség biztosítása.
6 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
7 Projekt menedzsment biztosítása
8 Projekt elõkészítés
Támogatás mértéke (%): 94
Támogatás minimum összege:
20 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
200 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 40
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (www.nfu.hu)

Kerékpárút-hálózat
fejlesztése
Pályázati kód: KÖZOP-2008-3.2.
Támogatás megnevezése: KÖZOP-20083.2. – Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Támogatás formája: vissza nem térítendõ
Forrás megnevezése: Európai Regionális
Fejlesztési Alap
Forrás összege: 14 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2008.05.15.
Beadási határidõ: 2008.12.31.
Támogatás célja: A Közlekedési Operatív
Program célkitûzései között szerepel a
régiók fejlõdésének elõsegítése, a térségek, települések lakosságának életkörülményeinek javítása.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege:
50 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
450 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 35
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
Közremûködõ szervezet: Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ Szervezet
(www.kiksz.eu)
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Júliusban történt
Százmilliós bukás a pécsi
magasház eladása
Pécs önkormányzata szerzõdésben vállalta, hogy tehermentesen adja át a
magasházat a spanyol befektetõknek.
Ám az élõ szerzõdések miatt, amelyeket az antennákat üzemeltetõ cégekkel
kötött a város, több száz milliót még
rá kell fizetnie az adásvételre. A százmilliós költség abból adódik, hogy vélhetõleg az önkormányzatnak kell állnia
a két szolgáltató épületen levõ távközlési berendezéseinek elköltöztetését.
2008. 07. 07

Bevált az alkohol-árusítási
korlátozás
Bevált az éjszakai alkoholárusítást korlátozó rendelet abban a nyolc budapesti kerületben, ahol a közelmúltban
ilyen szabályozást vezettek be – errõl
az önkormányzatok képviselõi számoltak be, jelezve: a lakók elégedettek, a
legtöbb árus a szigorú ellenõrzés miatt
betartja a szabályokat. Budapest huszonhárom kerületébõl nyolcban korlátozzák hosszabb-rövidebb ideje az
alkohol éjszakai árusítását. Mindenhol
lakossági panaszokkal indokolták a
rendelet megalkotását, az éjszakai italozás az önkormányzatokhoz beérkezett jelzések szerint zavarta a lakosok
nyugalmát.
2008. 07. 10

Szobrot emelnek
Rapcsák Andrásnak
A néhai polgármester születésének 65.
évfordulóján avatják fel a hódmezõvásárhelyi Kossuth téren Rapcsák András
szobrát. Õ volt a város rendszerváltást
követõ elsõ polgármestere. Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. június 7-ei közgyûlésén döntött arról, hogy utat nevez el,
valamint köztéri szobrot állít a néhai
polgármester emlékének tiszteletére. A
döntésnek megfelelõen 2007. szeptember 22-tõl a Kossuth tértõl a Teleki
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utcáig tartó útszakasz Rapcsák András
nevét viseli, a köztéri szobor avatására
az egykori polgármester születésének
65. évfordulóján, 2008 július 14-én került sor.
2008. 07. 10

Segély helyett munka
Start régiókártyával
Teljesen átláthatóvá akarja tenni a kormányzat a rendszeres szociális segély és
a közcélú foglalkoztatás kasszáját –
mondta Szûcs Erika szociális és munkaügyi miniszter a Vasárnapi Hírek címû
hetilapnak. Azt szeretnék elérni, hogy
lényegesen növekedjen a segélyezettek
számára a legális munkakínálat. Ma az
önkormányzatoknak kell közcélú munkát szervezniük, legalább évi harminc
napot, ám ez kevés, legalább hat hónapra lenne szükség – jelentette ki.
Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzatok azzal érvelnek, tudnának
több munkát adni, ha lenne ehhez finanszírozás. Ennek érdekéban teljesen
átjárhatóvá tennénk a rendszeres szociális segély és közcélú foglalkoztatás
kasszáját és a járulékot a Munkaerõ-piaci Alap finanszírozná. Így megszûnne
az önkormányzat ellenérdekeltsége a
közfoglalkoz-tatásban.“Bevezetnék a
Start régiókártyát is, aminek az a lényege – jegyezte meg –, hogy aki segélyezettet foglalkoztat, 3 évig ne kelljen az
illetõ után járulékot fizetnie. Harmadik
új elemként említette a miniszter, hogy
aki nagy infrastrukturális pályázatra jelentkezik, vállalja, hogy az alkalmazottainak legalább tíz százaléka a segélyezettek közül kerül ki.
2008. 07. 14

Önkormányzati chartát
alapított a MÖOSZ
A Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetsége is alapító tagja lett az Európai Középszintû Hatóságok – Önkormányzatok Konföderációnak – közölte
a MÖOSZ Nemzetközi Kapcsolatok és
Európai Uniós Munkabizottságának el-

nöke, Varga Ferenc. Az alapító okiratot a franciaországi Avignon város
melletti Villeneuve les Avignon-ban
tizenhárom európai középszintû önkormányzat írta alá. Az alapító charta
aláírásával a középszintû önkormányza-tok létrehozták az Európai Középszintû Hatóságok – Önkormányzatok
Konföderációját (CEPLI–ECILA) – tudatta Varga, aki egyúttal a Borsod-AbaújZemplén megyei önkormányzat külügyi referense is.
2008. 07. 16

Milliárdok az önkormányzati
leépítésekre
Összesen másfél milliárd forinthoz jutnak azok a települések, megyék, többcélú kistérségi társulások, amelyek sikeresen pályáztak az önkormányzati
minisztérium idei létszámcsökkentési
pályázatának elsõ ütemében. Az öszszegek néhány százezer forinttól százmilliós nagyságrendig terjednek. A legnagyobb támogatást – több mint 246
millió forintot – a Békés Megyei Önkormányzat kapta. Farkas Zoltán, a közgyûlés alelnöke a Világgazdaságnak elmondta, 126 köztisztviselõtõl és közalkalmazottól kellett megválniuk. Erre
sajnos a kormány megszorító intézkedései miatt volt szükség. Harmaduk a
Pándy Kálmán kórház munkatársa volt.
Annak ellenére, hogy súlyponti kórház
az intézmény, az ágyszámcsökkentés
elkerülhetetlenné tette a leépítést.
2008. 07. 16

Évi egymilliárd forint
megtakarítás
Kecskeméti cég nyerte a város elsõ
központosított közbeszerzési eljárását;
évente akár egymilliárd forint megtakarítást is elérhet a város a beszerzések
központosításával – mondta Zombor
Gábor polgármester. Az étkezési utalványokra meghirdetett közbeszerzési
eljárással a város jól járt, mert hároméves periódust tekintve több mint
negyvenötmillió forintot takarít meg
az önkormányzat, miközben helyzetbe
hoz egy helyi vállalkozást – mondta a
polgármester.
2008. 07. 17
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Webkamerával figyelik
a játszótereket
A medgyesegyházi önkormányzat, tanulva számos település példájából, ahol
a játszóterek vandálok áldozatává váltak,
webkamerával védi meg a létesítményt.
Egy kamera már mûködik: a „nagy testvér“ a mûvelõdési ház elõl veszi a képet,
a játszótér irányába tekintve. Az eseményeket bárki figyelemmel kísérheti a település honlapján. A kép hatvan másodpercenként frissül. A webkamera a vagyonvédelmet szolgálja, a falu szeretné
megóvni a játszóteret. Hamarosan egy
újabb kamera is felkerül, az közvetlenül a
játszótérre veti vigyázó szemét. Akkor két
internetes ablakon át is nyomon követhetõk lesznek a játszótéri történések. A
szülõk akár a házimunka mellett is figyelemmel kísérhetik, mit csinál gyermekük,
és biztonságban van-e.
2008. 07. 18

Változnak az építési
szabályok
Több lényeges ponton változnak a településrendezési és építési szabályok.
A módosítások most jelentek meg a
Magyar Közlönyben. Egyebek mellett
klímaberendezést csak takarva lehet
felszerelni egy már álló épületre. Az új
lakások egyik szobájának el kell érnie a
tizenhét négyzetmétert, de ebbe már
nem lehet beleszámítani az egy légtérben levõ konyhát. Ha egy épületben tíz
méteres szintkülönbség van, liftet kell
építeni. Az önkormányzatoknak parkolóhelyeket kell kijelölniük a látogatott
központok környékén. A módosítások
szeptemberben lépnek hatályba. Ez
alól egy kivétel van: csak 2013-tól kell
minden, több mint hat lakásos új épületnél a házban, vagy a ház alatt parkolót építeni. Az egyik új szabály szerint valamennyi építési övezetben elhelyezhetõk a megújuló energiaforrások
mûtárgyai, amennyiben a helyi építési
szabályzat vagy szabályozási terv másként nem rendelkezik. Újdonság az is,
hogy az önkormányzatoknak a városok
központjaiban, valamint az idegenforgalmi központok környékén biztosítaniuk kell az oda látogatók autóinak és
autóbuszainak az elhelyezését.
2008. 07. 18

Alkotmánybírósághoz
fordult Kósa Lajos
Az Alkotmánybíróságon támadja meg a
közigazgatási hivatalokról szóló kormányrendeletet Kósa Lajos, Debrecen
fideszes polgármestere. A jogszabály
egyértelmûen alkotmánysértõ, hiszen az
Alkotmánybíróság korábbi határozatában kimondta, hogy a hivatalok regionális átszervezéséhez a parlament kétharmados döntésére lett volna szükség.
A kormány azonban most rendeleti
úton írta felül a kétharmados törvényt.
Emiatt a jogszabály azonnali megsemmisítését kéri – mondta Kósa. Miután az
Alkotmánybíróság a határozat indoklásában a megyei struktúra mellett érvel, a
kormánynak már meg kellett volna
szüntetnie a regionális közigazgatási hivatalokat – tette hozzá.
2008. 07. 22

Egyre több kistelepülés
csatlakozik körjegyzõséghez
Az ezer lakosnál kisebb településeken
egyre kevésbé ragaszkodnak az önálló
polgármesteri hivatalhoz, ezt a folyamatot a költségvetési törvény szigorúbb elõírásai is ösztönzik. Kerekesné
Farkas Mária, a nyíregyházi közigazgatási hivatal törvényességi ellenõrzési
osztályának vezetõje tájékoztatása szerint tavaly öt új körjegyzõség alakult
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
2008. 07. 25

Csõdeljárás indult
Neszmély ellen
A bíróság elrendelte a Neszmély község elleni csõdeljárás megindítását,
amit az önkormányzat maga kezdeményezett egy harmincötmillió forintos banki inkasszó miatt. Az önkormányzat hatvan napon túli tartozásai
meghaladják a 27,5 millió forintot,
nem számolva a további nyolcmillió forintnyi kifizetetlen számlákkal – olvasható a lapban. A Napi Gazdaság szerint az elmúlt tizenkét évben mintegy
harminc önkormányzat ellen indult
csõdeljárás, túlnyomó többségben az
érintett testületek kérésére.
2008. 07. 28

Ombudsman az önkormányzati nyilvánosságról
A képviselõ-testület nyilvános ülésére készülõ elõterjesztések is nyilvánosak. Az
önkormányzatok kötelesek valamennyi
határozatukat az érdeklõdõk rendelkezésére bocsátani. A közfeladatot ellátó
jegyzõ feladatkörére vonatkozó információkat a törvény nyilvánosnak rendeli. Szabó Máté ombudsman néhány önkormányzat gyakorlatát vizsgálva jutott
a fenti megállapításokra. Egy fõvárosi
kerületben elõzetesen nem lehetett
megismerni a képviselõ-testületi ülésekre készített elõterjesztéseket. Ez jogszerûtlen, mert amennyiben a képviselõtestület ülése is nyilvános, az elõterjesztések is nyilvánosak attól kezdve, hogy
azokat eljuttatták a képviselõkhöz. Egy
másik önkormányzat megtagadta a mûködésével kapcsolatos dokumentumok
elektronikus kiadását, és nem tette megismerhetõvé a zárt ülésen hozott döntéseket.Egy újságíró panasza nyomán a
biztos hangsúlyozta, hogy a közpénzek
felhasználásának átláthatósága érdekében korlátozható a személyes adatok védelme. A megállapítást az ombudsman
egy önkormányzati jegyzõ munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban
tette.
2008. 07. 30

Nem enged Monok
a kötött segélybõl
Monokon továbbra is csak azok a szülõk
kaphatnak gyermekvédelmi támogatást,
akik rendszeresen iskolába és óvodába
járatják gyermekeiket. A munkanélküliek
közül is csak az kaphat szociális segélyt,
aki annak ellenértékét közmunkában ledolgozza. A segélyek monoki feltételhez
kötése országos vitát keltett. A májusi
rendelkezéseket néhány település átvette, ugyanakkor az ombudsman, a kormányfõ és több szervezet is megállapította, hogy az eljárás törvénysértõ. A
monoki polgármester azt javasolta,
hogy tartsanak országos népszavazást a
rendszerrõl. Az Észak-Magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal felszólította a monoki önkormányzatot, vonja
vissza a többszörösen is törvénysértõ
rendeleteket.
2008. 07. 31
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Van pénz a panelprogramra
A Fidesz szerint a kormány
ígéretei ellenére radikálisan
lassítja a panelprogramot, és
az ökoprogramból sem valósul meg semmi. Az Önkormányzati Minisztérium közleményben cáfolja tételesen az
ellenzéki párt állításait.
László Tamás, a Fidesz országgyûlési képviselõje állítja, a kormány csak ígéreteiben gyorsítja, valójában azonban radikálisan lassítja a panelprogramot, és a
meghirdetett ökoprogramból az év végéig várhatóan semmi nem valósul meg.
László Tamás szerint az energia árának emelkedése miatt az egyes országok
kormányai keresik azokat a lehetõségeket, amelyekkel enyhíteni tudnak a családok helyzetén, de Magyarországon nem
így történik. A politikus úgy vélte, ez
Gyurcsány Ferenc kormányfõ és a kormány tehetetlenségét mutatja.
A Fidesz lakótelepi munkacsoportjának vezetõje azt mondta: a gáz árának
várható õszi ismételt emelése ma már
nem kérdés, ami leginkább a lakótelepen
élõket érinti, hiszen a panellakásokban
olyan a fûtési rendszer, hogy az emberek
nem tudnak takarékoskodni. Megjegyezte: azonnali cselekvésre volna szükség,
hiszen a lakótelepeken élõ családok októberben megkapják az elsõ jelentõsen
megemelt távfûtésszámlát. László Tamás
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szerint a megoldás a Fidesz és a KDNP által a távhõdíj áfatartamának csökkentésére kidolgozott, az Országgyûlésnek benyújtott javaslat lehet. Emlékeztetett: a
frakciószövetség a távhõ áfatartamát
húsz százalékról ötre csökkentené. Arra
az újságírói kérdésre, hogy e javaslatnak
idén lehet-e eredménye, a politikus azt
mondta: ahhoz, hogy az õszi fûtési szezonra legyen kedvezõ változás, már elkésett bármiféle lépés. Úgy vélte, ha javaslatuk esetleg kedvezõ fogadtatásra
talál, akkor is már csak januártól lehet a
díj mérséklésével számolni.
Az ellenzéki politikus közölte: a Fidesz–KDNP által benyújtott javaslat elfogadása azt jelentené, hogy a távfûtéses
lakásban élõ családok évente csaknem
harminckilencezer forintot takaríthatnának meg. Hozzátette: Magyarországon
hatszáznegyvenezer lakást fûtenek
távhõvel, ez csaknem 1,6 millió embert
érint.
Daróczi Dávid kormányszóvivõ szerint álságos a kormányra mutogatni, miközben egy sor jobboldali vezetésû önkormányzat egész egyszerûen nem is pályázik az idén tízmilliárdos állami támogatásra, amelynek révén harminc-ötven
százalékkal lehetne csökkenteni a fûtési

számlákat. Példaként Debrecent, Hódmezõvásárhelyet, Békéscsabát, Orosházát, Szentendrét, Gödöllõt, Ceglédet,
Pápát, Várpalotát, Mórt, Esztergomot,
valamint Budapest III., IV. és XVI. kerületét említette.
Minden alapot nélkülöz, hogy elfogyott volna az idei pályázati keret.
Gyenesei István önkormányzati miniszter
megerõsítette, hogy a panelprogramra
elkülönített összeg rendelkezésre áll.
2008. július 31-ig 4,8 milliárd forintot fizetett ki az Önkormányzati Minisztérium, vagyis az idei 11,5 milliárd forintos keret még nyitva áll azok elõtt, akik
ebben az évben, a befejezett felújítást
követõen, benyújtják igényeiket.
A 2008-ra elõirányzott keretbõl az
idén befejezõdõ munkálatokat fizeti ki az
állam, illetve a programgazda Önkormányzati Minisztérium. Amennyiben
ezek az igények az ez évi keretet meghaladnák, úgy a tárca a kormány támogatásával többletforrásokat biztosít.
Az Önkormányzati Minisztérium
körülbelül ötven-hatvanezer lakás pályázatának beérkezésével számol az
idén, amelynek támogatási igénye
2011-ig rendelkezésre áll.
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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