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Bizonyára sokan emlékeznek még a
középiskolából Arany János Hídavatás
címû balladájára, amely a fenti tragikus
képpel fejezõdik be. Az akkori új híd (a
Margit híd) zászlódíszben pompázik,
ám az éjszaka folyamán öngyilkosok tucatjai vetik magukat korlátjairól a vízbe.
Reméljük, nemhogy ez, az üres híd képe sem köszön vissza
hamarosan – bár ahogyan most a dolgok állnak, a Pestet és
Budát Szentendre alatt összekötõ új Megyeri híd sorsával kapcsolatban minden okunk meglehet a borúlátásra.
Egy hónappal az átadás elõtt jószerivel egyetlen település
sem járult még hozzá a használatbavételhez. Baja van a
beruházással Újpestnek és Óbudának, Szentendrének és
Szigetmonostornak éppúgy, mint Budakalásznak – akkor pedig
valami nagyon nem stimmel, hiába magyarázgatják a szakértõk, hogy az érdekegyeztetésnek nincsenek meg a megfelelõ
jogi eszközei. Az ilyesmi nem a jogon múlik. A joggal egyébként
is inkább visszaélni, mint élni szokás manapság.
Tapasztalataim szerint az érdekek egyeztetésének néhány
rendkívül egyszerû, kiváló hatékonysággal mûködõ szabálya van.
Ilyenek például: tekintsük egyenrangú félnek partnerünket akkor
is, ha mi az államot, vagy egy sok-sok milliárdos tõkével rendelkezõ céget képviselünk, õ pedig „csak“ egy kis falu elsõ
embere. Vegyük komolyan a problémáját, õszintén akarjunk
valódi, megnyugtató választ találni a felvetéseire. Szánjunk idõt
egymásra, legyünk türelmesek és empatikusak.
Ugyan kérem, legyinthetnek sokan, kinek van erre energiája
a mai világban! Természetesen meg is lehet spórolni mindezt –
legalábbis az elején. A végén azonban, mint ahogyan most is, a
takarékoskodás az idõvel, a jó szándékkal, az odafigyeléssel
megbosszulja magát.
Mert mit látunk most? Elkészült Magyarország leghoszszabb hídja, ami a semmibe vezet. Nincs folytatása az M0-ás
körgyûrûnek, amely elvezetné Budapest mellett az átmenõ forgalmat. Napi hatavanezer autó zúdul rá a Szentendrei útra, az
pedig vezeti be a gépkocsiáradatot Óbuda szívébe, ahol most is
folyamatosak a dugók. Szigetmonostor nem kapott összeköttetést a partokkal, Budakalász útjai képtelenek lesznek elviselni a
közlekedési terhelést, Újpesten kapkodó beruházásokkal
próbálják mederbe terelni az irtózatos forgalmat. Csak ideiglenes engedéllyel lehet megnyitni a hidat: jogilag még az is elõfordulhatna, hogy nem engedélyezik a forgalomba helyezését.
És a viták még évekig folytatódnak, kétségbeesett kapkodás lesz,
két kézzel szórják a közpénzt, csak hogy a végén valamilyen
kompromisszum szülessék. Ahogyan Arany Jánost idéztük, rettenetes lenne mindkét végkifejlet: az „üres híd“, és a „csend
mindenütt“ is.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Megyeri híd: Áldás vagy átok?
Az érintett önkormányzatok az átadás elõtti hetekben is harcban állnak

Feszült várakozás elõzi meg az
új dunai átkelõhely, a Megyeri
híd szeptember végi-október
eleji átadását. Lapzártánkkor
sem tudható, hogy legalább
az ideiglenes engedélyt megadják-e a hatóságok a forgalom megindításához. A környezõ települések, Újpest,
Óbuda, Szentendre, Szigetmonostor, Budakalász ugyanis
megannyi követeléssel álltak
elõ, és készek lennének a beruházás megállítására is.

Több évtizedes tervezés után végre elkészült a Megyeri híd, melynek kulcsszerepe van az M0-ás körgyûrû vonalán, hiszen ez köti össze a fõvárosi
agglomeráció észak-pesti és budai oldalát. Az elsõ és legnagyobb gond,
hogy a híd ugyan letereli majd a forgalmat az M3-as autópályáról, azonban szinte ugyanúgy behozza Budapest belsejébe, mint eddig, csupán
egy másik útvonalon. Az a bökkenõ,
hogy az M0-ás körgyûrû budai szakasza még sehol nem tart, reális a becslés, hogy csak 2020-ra lesz készen.
Olyan nehézségek várnak itt az építõkre, mint a 11-es és a 10-es fõutak közötti öt és fél kilométer hosszú alagút
megépítése – ez ugyan akár 2014
õszére elkészülhet, de az M1-ig tartó
folytatás a legoptimistább jóslatok
szerint sem valósul meg 2020 elõtt.
Így a híd átadásával a mostanáig
a Hungária körútra és az Árpád hídra
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zúduló kamionforgalom a Szentendrei
úton fog hömpölyögni a Bécsi út felé.
A becslések ötven-hetvenezres
napi autóforgalommal számolnak.
Óbuda önkormányzata szerint ekkora
forgalmat „bûn ráengedni“ egy településre, amelynek útjai a csúcsidõszakokban jelenleg is zsúfoltak. A
fõvárosi önkormányzat vezetõje,
Demszky Gábor Óbudát teszi felelõssé
a kialakult helyzetért, szerinte a kerület is azon szervezetek közé tartozott,

amelyek miatt lehetetlen volt kijelölni
az M0-ás körgyûrû budai szakaszának
nyomvonalát, ezért eddig az építése
sem jöhetett szóba.
Óbuda polgármestere, Bús Balázs
szerint amellett, hogy elutasítják a
nemzetközi tranzitforgalom Szentendrei útra terelését, néhány lehetõséget is megfogalmaztak. Például javasolják, hogy csökkentsék az Árpád híd
forgalmát oly módon, hogy a buszok
használhassák a villamossíneket. Indít-
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ványozzák, hogy az iskolakezdéseket
„zónásítsák“, különbözõ idõpontokban kezdõdjenek az elsõ tanórák: ezzel akár az egész fõváros reggeli forgalmát enyhíteni lehetne. Esetleg a teherforgalmat egyáltalán ne tereljék az
új hídra, amíg nem készül el az M0-ás
hídhoz tartozó összekötõ út.
A fõvárosi javaslat szerint a teherforgalom az M0-ás hídon, a Szentendrei úton és a Flórián téren keresztül
jutna a Bécsi útra. Az elképzelés megvalósítása a III. kerületi önkormányzat
szerint épület- és egészségügyi károkat okozna a környéken.
Ugyanilyen keményen lép fel Újpest polgármestere is, aki szeretné, ha
elkerülõ utakkal, korszerû csomópontok kiépülésével tennék elviselhetõvé a
kerületnek az új híd okozta megpróbáltatásokat. A harciasságáról közismert Derce Tamás már eddig is jelentõs sikereket ért el. Az utóbbi hetekben sikerült az eddigi beruházásokon
túl újabb kilencszázhatvanegymillió
forint támogatást szereznie a Megyeri

A kishídnak egyetlen logikus
nyomvonala lenne, mégpedig Szigetmonostortól északra, nagyjából a jelenlegi komp helyén, ami Szentendrének egy északi, a Határ csárda körüli
pontját érinti. Ide kellene építeni –
Szentendre ehhez viszont nem kíván
hozzájárulni, mert akkor a hídon átmenõ forgalom keresztülhaladna a városon. Ha a két önkormányzatnak sikerül meghatároznia a hídfõ helyét –
ahogy erre õket a jelenlegi végzés kötelezi – azután három-öt éven belül
lenne a kishíd forgalomba helyezhetõ .
Egy másik potenciális lehetõséget
viszont azért kell elvetni, mert a Magyar Honvédség nem engedi át saját
területén az utat. Indoklásuk szerint az
út megépítése a kiképzõbázis átalakításával járna, ez pedig nehezítené, sõt
ellehetetlenítené annak mûködését.
Például az ott mûködõ lõtér olyan közel lenne a tervezett úthoz, hogy a lõgyakorlatok komolyan veszélyeztetnék
a közlekedést. A honvédség egyetlen
ilyen kiképzõbázisának áttelepítése pe-

szen mindannyiunk számára nagyon
fontos lenne a kishíd, ha már környezetvédelmi okokból nem épülhet az
M0-ásról lehajtó. S legalább ennyire
lényeges, sõt nemzeti érdek, hogy az
állam is a jogszerûség talaján álljon.
Hiszen az építési engedély elõírja a
kishíd megépítését, másfelõl a használatbavételi engedély megadásának is
ez a feltétele. Így nem arról van szó,
hogy mi zsarolnánk a beruházót, illetve akadályoznánk a munkálatokat. Éppen ellenkezõleg: gesztusértékû lehet,
hogy annak ellenére készek vagyunk
hozzájárulni a használathoz, hogy
még éveket kell várnunk – ám a visszavonhatatlan garanciához mindenképp
ragaszkodunk.“
Budakalász ugyancsak megtagadta hozzájárulását a Megyeri híd használatba vételéhez. Ezért az a helyzet,
hogy a legjobb esetben is csak ideiglenes engedéllyel nyithatják meg a hidat.
Az önkormányzat ezt a döntését azzal
magyarázza, hogy a kormány megígérte a települést érintõ híd miatti forga-

út–Fóti út közötti 937 méteres útszakasz 145 millió forintos felújítására és
a Fóti út és Szilas patak közti 1 620
méteres útszakaszra, amely 816 millió
forintba kerül.
Ennél keményebb dió a Szigetmonostoriak problémája. Ez is évtizedes
múltra visszatekintõ történet. Még a
tervezés elsõ szakaszában megígérték,
sõt határozatba is foglalták, hogy biztosítani kell Szigetmonostor községnek a 11-es fõúthoz kapcsolódó Dunaági átjárását egy közúti híd megépítésével.
Elõször magáról a Megyeri hídról
szerettek volna egy lejárót, ez azonban
nem kapott környezetvédelmi engedélyt az ivóvízbázis miatt. Ott vannak
ugyanis az úgynevezett csápos kutak,
amelyek Budapest ivóvizét biztosítják.

dig több hónapos kiesést jelentene, s
több tízmilliárd forintba kerülne.
Az állam alternatív megoldásokat is
felvetett: ezek közé tartozik, hogy kisebb méretû kerékpáros- és gyalogoshíd épüljön a két település között. Ezért
cserébe az állam javítaná Szigetmonostor infrastruktúráját, és utakat újítana
fel a Szentendrei-szigeten. Felmerült az
is, hogy rendszeres hajójárat közlekedjen a Szentendrei-sziget és Budapest
között, mivel – szakértõi vélemények
szerint – ennek menetideje csaknem
azonos lenne a HÉV menetidejével.
A település polgármestere egyértelmûen fogalmazott a Világgazdaság
címû lapnak: „A településünkön élõ
kétezer-kétszáz, továbbá a még a szigeten lakó, pihenõ több tízezer ember
érdekeit is figyelembe kell venni, hi-

lomnövekedés kompenzálását: elkerülõ
utat építtet Üröm és Budakalász között,
zajvédõ falakat állít fel, és kétszázmillió
forint értékben forgalombiztonsági beruházásokat hajt végre. Ezekbõl eddig
egyik ígéret sem teljesült, ezért nem
támogatják a használatba vételt. Becslések szerint a naponta a 11-es utat
használó autók száma, mely most átlagosan harmincháromezer, a híd átadása után több mint hatvanezerre növekszik. Ezt a terhelést a jelenlegi utak
nem képesek elviselni, ezért szerintük
sürgõs intézkedésre van szükség.
A Szigetmonostor és Szentendre
közötti vita lapzártánkkor is tartott. A
szigetmonostoriak most arra várnak,
milyen álláspontra helyezkedik Szentendre a lehetséges alternatívákkal
kapcsolatban.
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Egyébként a környezetvédõk ezt
a hidat is ellenzik. Schnier Mária, a
Levegõ Munkacsoport szakértõje
szerint a kis-híd megépülése esetén
nemcsak az autók által okozott
szennyezés nõhet, de valószínûleg a
betelepülõk száma is, ami magával
hozhatja a horányi üdülõterület belterületbe vonását, ennek nyomán elszaporodhatnak az illegális hulladék-

számos kedvezõ hatása is lesz. Arról
nem is beszélve, hogy a Margit híd
elkerülhetetlen felújítása el sem kezdõdhet addig, amíg ez az új összeköttetés nem lép a közlekedési hálózatba. Ugyanis a kalkulációk szerint
az Árpád híd jelenlegi forgalma felére csökken, amikor átadják a Megyeri hidat. Viszont a Margit híd felújításakor ez a forgalom újra visszaáll

ipari ingatlanárak. Sõt itt fogtak
hozzá Európa egyik legnagyobb
aquaparkjának építéséhez is.
Szeptember végén kéri meg a
használatbavételi engedélyt az
Aquaworld Hotel és Élményfürdõ
Szolgáltató Zrt. a Budapest északi
határában, a Megyeri híd szomszédságában tizenhétmilliárd forintból
felépült szállodára, apartmanházra

lerakók is. A zöldekkel a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. is egyetért. A cég szerint
jobb lenne, ha nem épülne meg közforgalmi átkelõ.
A Megyeri hídra a fõvárost elkerülõ körgyûrû részeként mindenképpen szükség volt, ebben lényegében
mindenki egyetért., s természetesen

majd a korábbi szintre, hiszen ismét
az Árpád hídnak kell átvennie az
egyik kiesõ Duna-híd teljes forgalmát.
Az ingatlanpiac természetesen
már hosszabb idõ óta pozitívan reagál az új híd építésére. Valamennyi
érintett területen felértékelõdtek az

és élményfürdõre. A tervek szerint az
elsõ vendégek december elején érkeznek. Az élményfürdõ ezernyolcszáz személy kiszolgálására alkalmas. A két kupola alatt tizenöt, szabad téren további négy medence
lesz. A nagyobb, hetvenkét méter átmérõjû kupolához csúszdatorony
csatlakozik, amelybõl hat óriáscsúszda indul. A szaunarészleget és

Magyarország leghosszabb hídja
A híd teljes hossza 1862 méter, így
ez a leghosszabb magyarországi Duna-híd. Összesen 12 ezer tonna acélanyagot és több mint 120 ezer köbméter betont használtak fel az építéséhez. Az úttest kétszer három forgalmi sáv átvezetésére alkalmas,
36,8 méter széles. Magyarországon –
ilyen szerkezettel – ez az elsõ folyami
híd. Korábban csak egy, a ferdekábeleshez hasonló, ám jóval kisebb autópályahidat építettek: ez a Korongi
híd az M7-es autópálya letenyei szakaszán. Természetesen szerte a világban épültek és épülnek ilyen típusú
kábelhidak, a Japánban lévõ Tatara
híd a legnagyobb támaszközû (890
méteres) ferdekábeles híd. A megyeri, sorrendben 19. dunai hidunkat is
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beleszámítva immár 16 ezer 175 folyóméternyi híd vezet át a Duna magyarországi szakaszán. Ebbõl 3544
folyóméternyit az utóbbi négy évben
építettek. A Megyeri híd tervezése és
építése bõvelkedik technikai, technológiai újításokban. Mind a tervezés,
mind a kivitelezés során alkalmazott
megoldásokról, technológiákról elmondható, hogy ezek világszínvonalú, 21. század eleji tervezési és hídépítési megoldások. A tervezés még
a kilencvenes években kezdõdött, az
engedélyezéshez szükséges részletes
környezeti hatástanulmány elkészítését a Közép-dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelõség 1994-ben írta
elõ. Eljárások, fellebbezések, határozat-megsemmisítések és eljárás-fel-

függesztések sorozata után 1999.
szeptember 29-én született meg a
környezetvédelmi engedély, a jogerõs
építési engedélyt pedig 2004 szeptemberében adták ki. Ezzel még nem
hárult el minden akadály az építés
elõl, de 2006 tavaszán megkezdõdhetett az érdemi munka, amely a
nagy dunai árvíz hónapjait követõen
a tervezettnek megfelelõen haladt. A
híd az M0-ás autóút északi szektorának része. A 2/a és a 11-es fõutak közötti csatlakozó útszaka-szokkal
együtt az építés költsége hatvankétmilliárd forint. Gyalogosan és kerékpárral is át lehet kelni majd az új hídon, bicikliútja a pesti és a budakalászi oldalon is rámpákkal csatlakozik a
meglévõ kerékpárút-hálózathoz.
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a különféle kényeztetõ szolgáltatásokat nem szállóvendégek is igénybe
vehetik.
A szálloda nyolcszintes, a hozzá
csak egy felszín alatti folyosón kapcsolódó apartmanház négyemeletes. A
háromszázkilenc lakóegységben hatszázhatvanhat ágy van, de a pótágyakon további kétszáz vendég elhelyezhetõ. A konyha alapterülete ezerötszáz

A közfigyelem most mégis azokra
az önkormányzatokra irányul, amelyek
egyelõre megtagadták a használatbavételi engedélyhez hozzájárulásukat.
A kialakult helyzetért a szakértõk
nem csupán a „csökönyös és számító“
önkormányzatokat hibáztatják. A Világgazdaságnak nyilatkozó Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke
szerint „amennyiben egy közösség lét-

négyzetméter, az éttermekben és a rendezvénytermekben egyszerre akár ezren
is étkezhetnek. A konferenciatermek
befogadó képessége csaknem ezer fõ.
Szeptember 13-án nyílt nap lesz a
hídon, délelõtt tíz órától bárki átsétálhat rajta. A mûsorban este tûzijáték is
lesz. Szeptember közepén adják át a
forgalomnak az M0-ás gyorsforgalmi
út Vecséstõl az M3-as autópályáig tartó 26,5 kilométeres szakaszát, így az
M0-ás körgyûrûn az átadás után öszszesen nyolcvan kilométer hosszan lehet közlekedni. Az új útszakasz csatlakozik a Megyeri-hídhoz is. A kétszer
kétsávos, betontechnológiával épülõ
új szakasz Ecser, Maglód, Pécel, Nagytarcsa, Csömör mellett halad el, és
érinti Budapest XVII., XVI. és XV. kerületét is.

feltételeit, életkörülményeit komolyan
sérti egy építkezés, és jogszerû lehetõség van a tiltakozásra, vagy esetleg a
munkák megakadályozására is, akkor
megítélésem szerint – törvényes úton –
mindenki képviselheti az érdekeit, érvényesítheti az akaratát, függetlenül
attól, hogy néhány emberrõl vagy egy
falu lakosságáról van szó. S az sem elítélendõ, ha a nagyobb közösség, akár
az állam él a lehetséges eszközeivel,
ezt példázzák a viszonylag gyakori kisajátítások. Tehát ilyen esetekben nem
lehet az érintettek számát összehasonlítani, s ez alapján igazságot szolgáltatni. Ugyanakkor az a tapasztalatom,
hogy a beruházók általában együttmûködésre törekednek az önkormányzatokkal, a lakossággal, s igyekeznek
elkerülni a konfliktusokat“.

Berényi János. a Közlekedéstudományi Intézet Kht. Tagozatvezetõje viszont úgy véli: „A legnagyobb gond,
hogy nincs közhasznúsági törvényünk,
amely pontosan szabályozná, mi a teendõ abban az esetben, amikor az országos érdek és egy kisebb közösség
szempontjai között éles ellentét alakul
ki. A demokrácia fontos velejárója,
hogy a települések szabadon dönthessenek saját életükrõl. Ugyanakkor
nincs olyan önkormányzati középszint,
amely beavatkozhatna, ha egy-egy falu vagy város a területén túlra kiható, a
többség számára sérelmes, ésszerûtlen
és esetleg komoly károkkal járó döntést hoz. Harmadrészt pedig sajnos
magyar mentalitás, hogy nálunk legyen a buszmegálló, ne a szomszéd
elõtt, azaz általában egy adott helyzetbõl csak az elõnyöket szeretnénk élvezni, a hátrányok elviselésére a legritkább esetben vagyunk hajlandóak.“
Fazakas Orsolya, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs vezetõje azt mondta: „Arra törekszünk, hogy a beruházásokban érintett
minden egyén, kis- és nagytelepülés
lehetõség szerint egyenlõ elbírálásban
részesüljön – ez persze nem mindig
valósítható meg –, s hogy a lehetõ legkisebb érdeksérelmet okozva végezzük
a munkánkat. Ez csak úgy érhetõ el, ha
nem a lélekszám az elsõdleges szempont, hanem az okozott érdeksérelem
nagysága. A lakosság száma alapján
csak akkor szabad dönteni a változatok között, ha az okozott hátrányok
közel azonosak, vagy az elérhetõ gazdasági elõny akkora, amelybõl a hátrány kompenzálható vagy mérsékelhetõ. A nyomvonalak kiválasztásánál is
jelentõs szerepet kapnak az önkormányzati érdekek, ám sajnos nincs
olyan jogszabály, amely lehetõvé tenné
a nemzetgazdaságilag leggazdaságosabb nyomvonal megépítését.“
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Mérlegen a fürdõszezon
Csak a tiszai strandokon volt a vízminõség kifogásolható

„Az idei év ellenõrzési tapasztalatai alapján megállapítható,
hogy biztosított volt a fürdõzõk számára a jó vízminõség,
és az üzemeltetõk a strandok
egyéb szolgáltatásai esetében
is igyekeztek a megfelelõ higiénés rendet megteremteni.“ Ezzel a rendkívül pozitív összegzéssel zárul az ÁNTSZ átfogó jelentése, amelyet a fürdõhelyek,
strandok és uszodák nyári vizsgálata nyomán tettek közzé.
Jelenleg az országban 232 kijelölt és
engedélyezett természetes fürdõhely
található, ebbõl a Balatonon 131, a
Velencei-tavon 9, a Tisza-tavon 5, a
Dunán és a Tiszán 13-13 fürdõhelyet
tartanak nyilván. A felsorolt öt legfontosabb helyszínen 171 fürdõhely van,
ez az összes nyilvántartott fürdõhelyünk 73 százaléka. A fürdõvizekbõl a
szezon folyamán augusztus 10-ig 591
mintát vettek bakteriológiai vizsgálat-
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ra, amelyek 98,3-ban megfelelõnek
bizonyultak. Összesen nyolc fürdõhelyen fordult elõ kifogásolt eredmény,
ebbõl hat a Tiszánál. A vízminták kifogásoltsága országos átlagban is csak
1,7 százalék, és mindössze tizenkét
fürdõhelyen fordult elõ kifogásolt
eredmény.
A Balaton, a Velencei-tó, a Tiszató és a Duna mellékágai vízminõsége
megfelelõ. Tartós fürdési tilalom alá a
következõ strandok esnek: Budakalász, Omszki-tó, illetve Bajánsenye
(Vas megye), Krammer-tó. Az Omszkitónál a nem megfelelõ külsõ feltételek
(magas növényzettel borított partszakasz, balesetveszélyes állapotú faszerkezetû stég, szociális helyiségek és
úszómesteri felügyelet hiánya) miatt
nem engedélyezték a fürdõzést. A
Krammer-tó magántulajdonban van,
a fürdési tilalmat a tulajdonos kíván-

ságára rendelték el. Átmeneti fürdési
tilalmat a rossz vízminõség, illetve a
tiszai áradás miatt több helyen kellett
elrendelni. Vízbefúlásos haláleset a
nyilvántartott fürdõhelyek közül egy
esetben, az Omszki-tónál fordult elõ
2008. június 24-én.
Az ország több területén vannak
fürdõzõk által nagy számban látogatott olyan helyek, amelyeken a fürdés
hatóságilag nem engedélyezett. Ezek
többsége vízjogilag bányató (pl. Budakalász, Szentendre, Gyékényes). A
bányatavak melletti strand határozati
kijelölése nem történt meg, a vízminõségrõl vízvizsgálati eredmény nincs.
Általánosságban elmondható,
hogy a kijelölt természetes fürdõk
üzemeltetési szabályzattal rendelkeznek. A fürdõvíz-használati engedélyben elõírt vízvizsgálatokat az elõírásnak megfelelõen végeztetik akkredi-
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zottan megfelelõ eredményt mutat.
strandok üzemeltetéséhez. A köztált laboratóriummal. Törekednek a
A kifogásoltsági arány 5,9 százalék,
egészségügyi szempontú szemle kiterjogszabályi elõírások betartására.
és 13,6 százalék közötti a vízvisjed a medencék és környezetük, a kerti
2007. január 1. óta a közfürdõk
szaforgatásos rendszerû medencékzuhanyzók, a vendégek által használt
medencéi csak vízforgató berendezés
nél. A töltõ-ürítõ rendszerû medenszociális és mellékhelyiségek állapotára,
üzemeltetésével mûködtethetõk. A vízcék vízminõsége elmarad a vízvistisztaságára, a hulladékkezelésre, az elforgató berendezés kiépítésére vonatszaforgatásos rendszerû medencékésõsegélynyújtó helyek meglétére, a
kozó kötelezettséget a közfürdõk létetõl. A kifogásoltsági arány majdnem
strandok területén mûködõ vendégsítésérõl és mûködésérõl szóló
a kétszerese a forgatott vizû medenlátó-egységek üzemelési feltételeinek
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
cékéhez képest (17,2 százalék).
biztosítására.
tartalmazza. A medencék jó hidA fürdõk, strandok jó vízminõséAz ország területén 496 olyan fürrológiai kialakítása és a vízforgató begének fenntartása olyan prioritást éldõegység van, amely szezonálisan is
rendezések üzemeltetése minden
vezõ szempont, amely nem leegyéb intézkedésnél jobban
het fordított arányban a gazhozzájárul a fürdõzõk fertõzés- Vízminõségi összesítés – 2008 május-augusztus
daságos üzemeltetéssel. A gazsel szembeni védelméhez, mivel Szezonális medencéket üzemeltetõ fürdõ üzemegységek
daságossági tényezõ csak megmegfelelõ üzemeltetésnél a fürA. F O R G A T O T T VIZÛ M E D E N C É K
felelõ vízminõségû egységekdõzõkrõl esetlegesen a vízbe
nél merülhet fel, mivel a mûkerülõ kórokozók igen rövid idõ
ködtetés és az ellenõrzés fõ
alatt elpusztulnak. Töltõ-ûrítõ
szempontja az emberi megberendszerû medence a fenti idõtegedések megelõzése, amepont óta csak akkor üzemeltetlyet az üzemeltetõk jogkövetõ
hetõ, ha a 121/1996. (VII. 24.)
magatartása mellett a követkeKorm. rendelet szerint az Orszázetes hatósági felügyelet és a
gos Tisztifõorvosi Hivatal Orszájogszabályi háttér is elõsegít.
gos Gyógyhelyi és GyógyfürdõTöltõ-ürítõ medencék enügyi Fõigazgatósága egyedi felgedély nélküli használta egy
mentést ad a vízforgató beren- B. T Ö L T Õ - Ü R Í T Õ ( G Y Ó G Y - ÉS T E R M Á L ) M E D E N C É K
esetben, a Szegedi Partfürdõdezés létesítése és üzemelteténél fordult elõ, ami az üzemelse alól.
tetés felfüggesztését és bírsáA vízforgató berendezés
golást vont maga után. Kirívó,
létesítésének kötelezettsége
intézkedést is igénylõ eseméalóli felmentés megadásának
nyek: kifogásolt bakteriológiai
a rendelet szerinti legfontominták esetében fertõtlenítés,
sabb feltétele, hogy gyógymemûszaki felülvizsgálat után a
dence töltõvize olyan minõsékontrollvizsgálatok elvégzése
gû gyógyvíz, melynek gyóminden esetben megtörténik, illetve
üzemelõ medencéket mûködtet. A szegyászati szempontból értékes, biolóa medencehasználat felfüggesztésre
zonban üzemelõ 1635 medence 76,1
giailag aktív összetevõit a vízforgakerül a vízvizsgálati eredmények beszázaléka (1245 db) vízvisszaforgatátás károsítaná. Tekintettel a töltõmutatásáig.
sos, 3,9 százaléka (390 db) töltõ-ürítõ
ürítõ rendszerû medencék vizének
A strandok az idei szezonban forendszerû. A forgatott vizû medencékkimutathatóan rosszabb bakteriolólyamatosan törekedtek a jó higiénés
bõl a szezon folyamán összesen 5409
giai mutatóira és a fertõzõ ágensek
helyzet fenntartására. Az ellenõrzémintát vettek bakteriológiai vizsgálatra,
átvitelében betöltött szerepére –
sek tapasztalata alapján általánosezek 90,4 százaléka megfelelõnek bizoemellett a vízgazdálkodás gazdasági
ságban elmondható, hogy a fürdõk
nyult.
és a természetes vízkészletnek a jövõ
területén a rend, tisztaság megfeleA töltõ-ürítõ rendszerû medennemzedékek számára történõ meglõ, a pihenõterületek gondozottak.
cékbõl vett 1420 minta 57,2 százaõrzésének szempontjára –, a vízforSzociális helyiségeket folyamatosan
lékaa volt megfelelõ, további 25,6
gató berendezések megépítésére kötakarítják. A medencék mellett az
százaléka tûrhetõ – a kifogásolt mintelezés tízéves átfutási ideje (az
úszómesterek jelenléte folyamatosan
ták aránya 17,2 százalék volt A töltõombudsman 2007-beni vizsgálata,
biztosított. Az elsõsegélynyújtó heürítõ rendszerû medencékkel szemállásfoglalása alapján) megfelelt a
lyeket kijelölték, felszerelésük, szeben támasztott követelmények lényeszükségesség és arányosság feltételmélyzetük biztosított.
gesen enyhébbek, amennyiben a
rendszerének.
Az idei év ellenõrzési tapasztala„megfelelõ“ és „kifogásolt“ minõségi
A szezonális strandfürdõk nyitátai alapján megállapítható, hogy bizkategóriákon kívül egy „tûrhetõ“ kasával kapcsolatosan az ÁNTSZ kistértosított volt a fürdõzõk számára a jó
tegória is létezik. A megállapított vízségi intézetei helyszíni szemlét tartavízminõség, és az üzemeltetõk a
minõségi arányok megfelelnek a soknak az egységekben, ugyanekkor a
strandok egyéb szolgáltatásai esetééves tapasztalatnak. Az ország terümedencék töltõvizébõl vízmintát is
ben is igyekeztek a megfelelõ higiéletén lévõ strandok vízminõsége a lavesznek. A szükséges közegészségnés rendet megteremteni.
boratóriumi vizsgálati eredmények
ügyi feltételek megléte és megfelelõ
Munkatársunktól
alapján meglehetõsen kiegyensúlyovízminõség esetén hozzájárulnak a
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ÁSZ-jelentés

A hazai fürdõfejlesztések tanúságai
ÁSZ-vizsgálat a Széchenyi-terv turisztikai célú beruházásairól

A Széchenyi-terv keretében a
központi költségvetés egészségturisztikai beruházásokra
(fürdõkre) a 2001 és 2004
közötti években közel 30,9 milliárd forint támogatást adott.
Ezek megvalósulását vizsgálta
átfogóan az ÁSZ, s e vizsgálat
tanulságait ma is érdemes
megszívlelniük azoknak az önkormányzatoknak, amelyek nagyobb fejlesztésekbe vágták a
fejszéjüket.
A 2001 és 2006 közti években az önkormányzatok évente átlagosan a kiadásaik
tizenhárom százalékát fordították felhalmozási célú feladatokra. Az önkormányzatoknál végzett ellenõrzések tapasztalatai szerint azonban fejlesztéseik nem átgondolt fejlesztési koncepciókkal valósultak meg, és nem igazodtak megfelelõen
a térségi területfejlesztési elképzelésekhez. A megfelelõ mûszaki elõkészítés hiánya, a versenyeztetés elõnyeinek nem kellõ kihasználása, a pénzügyi feltételek bizonytalanságai, koordinációs és szervezési problémák sok esetben a beruházások
kivitelezésének elhúzódását, az eredeti
tervek módosítását, a költségek növekedését eredményezték, továbbá hátrányosan hatottak a megvalósítandó szolgáltatás színvonalára és az üzemeltetés költségeinek alakulására is.
A 2005–2013-as évekre vonatkozó
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szerint Magyarország „elsõdleges, kiemelt
terméke az egészségturizmus, mely egyben a természeti adottságokra épülõ kínálatfejlesztés legfontosabb eleme is“. Az
egészségturisztika területén végzett fejlesztések eredményeként a turizmus növekedése közvetlenül és közvetetten is
(ún. multiplikátorhatás) pozitív befolyást
gyakorol a gazdaságra, a nemzeti jövedelem termelésére. E nemzetgazdasági
szempontból kiemelkedõ egészségturisztikai fejlesztések – a fejlesztésre fordítha-
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tó források nagyságrendje miatt – az önkormányzatoknál is kiemelt jelentõségûek
voltak.
A Széchenyi-terv keretében a központi költségvetés egészségturisztikai beruházásokra (fürdõkre) a 2001–2004-es
években közel 30,9 milliárd forint támogatást adott 81,5 milliárd forint tervezett
beruházási értékhez. A nyertes pályázók
38 százaléka önkormányzat és állami
költségvetési szervezet volt. Az önkormányzatok felismerték a turizmusban rejlõ lehetõségeket, mint az elmaradott térségek felzárkóztatásának egyik eszközét
kezelték, amely kedvezõ hatást gyakorol(hat) a népesség megtartására, az önkormányzati adóbevételekre, munkahelyeket teremt, hozzájárul a település és
környezete természeti,
kulturális értékeinek
megõrzéséhez.
Az
egészségturisztikai beruházások más turisztikai és gazdasági fejlesztéseket is elõsegítenek, szükségessé
tesznek, ezzel növelik
az adott település, térség, régió versenyképességét.
A turizmus folyamatos, hatékony és
kiegyensúlyozott fejlõdése érdekében
2008 májusában beterjesztették az Országgyûlés elé a turizmusról szóló törvényjavaslatot; ennek fõ célja, hogy meghatározza a turizmussal kapcsolatos állami és önkormányzati feladatokat, a turizmusban érdekelt állami és egyéb szervezetek együttmûködésének kereteit, elõsegítse a turizmus céltudatos fejlesztéséhez
szükséges feltételek kialakítását. Turiszti-

kai fejlesztésekre a Regionális Operatív
Programokban is mintegy háromszázmilliárd forintot fordíthatnak a régiók, ezen
belül elsõsorban turisztikai attrakciókra,
kapcsolódó szolgáltatás- és desztinációmenedzsment-fejlesztésekre. Ezen túl a
Dél-Dunántúli Operatív Program Integrált
városfejlesztési akciók kerete tartalmazza
Pécs EKF 2010 támogatását. Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2006-ban
nyerte el az Európa Kulturális Fõvárosa
2010 címet. A pályázat szerint 34,6 milliárd forint fejlesztési program végrehajtása során öt kulcsprojekt megvalósítására
kerül sor, amelyek Pécs város kulturális,
turisztikai infrastruktúrájának fejlesztését
célozzák. A projekt elvárt színvonalú

megvalósításához szükséges, hogy már
az elõkészítés szakaszában, a város költségvetésének tervezésekor és a konkrét
döntések meghozatalánál is elsõbbséget
kapjanak a projekt fejlesztései, és idõben
felszínre kerüljenek azok a jelenségek,
amelyeket feltétlenül ki kell küszöbölni a
beruházás sikeres kimeneteléhez.
Az ellenõrzés tizenöt helyszínen
tizenhat egységre terjedt ki. A fürdõfejlesztéseket önkormányzatoknál, költségvetési szerveknél, valamint önkormányzat
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többségi részesedésû gazdasági társaságainál ellenõrizték, a tizenhét egészségturisztikai beruházás tizenhárom fürdõlétesítményhez kapcsolódott. Ebbõl hat
helyszínen új fürdõt építettek, három
helyszínen a már meglévõ fürdõt bõvítették, négy további esetben pedig a fejlesztés a korábban üzemelt létesítmények teljes- vagy részbeni rekonstrukciójával is
együtt járt.
Az ellenõrzött fürdõk a hazai és a
nemzetközi turizmusban betöltött szerepük alapján két csoportba sorolhatók.
Nemzetközi jelentõségû fürdõ található
Bükön, Zalakaroson és Sárváron, a fennmaradó tíz fürdõ országos jelentõségû,
amelyek közül téli-nyári komplex szolgáltatásokat nyújtanak Pápán, Lentiben,
Zalaszentgróton, Gárdonyban és Celldömölkön, szabadtéri – nyári – fürdõ üzemelt Zalaegerszegen, Barcson, Marcaliban, Sellyén és Balatonlellén. Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatánál az Európa
Kulturális Fõvárosa 2010 projekt megvalósításának elõkészítését ellenõrizték. Az
ellenõrzött szervezeteket az 1. számú
melléklet tartalmazza. Az ellenõrzés fürdõberuházásoknál a 2002–2006. közötti

A pályázatok megjelenése és a pályázatok benyújtása közötti idõ rövidsége
miatt a projektek több mint felénél a mûszaki tartalom kidolgozottsága hiányos, a
pénzügyi háttér a saját források hiánya
miatt megalapozatlan volt, ami késleltette a támogatási szerzõdések megkötését,
és kedvezõtlen hatást gyakorolt a beruházások megvalósítására is. Mindehhez
hozzájárultak a pályázati rendszer hiányosságai is, mert a pályázati kiírások
csak részben tartalmazták a mûszaki és a
pénzügyi tervezést megalapozó okmányok benyújtásának kötelezettségét.
A beruházások megvalósításában
résztvevõk kiválasztására a pályázati kiírásokban és a támogatási szerzõdésekben
nem írtak elõ versenyeztetési eljárást,
mindössze a hatályos közbeszerzési törvények betartásának kötelezettségét fogalmazták meg. A támogatásban részesített gazdasági társaságoknak a beruházás nagyságától és a támogatás mértékétõl függetlenül azonban 2002. január 1tõl csak abban az esetben kellett közbeszerzési eljárást lefolytatniuk, ha a támogatás összege meghaladta a beszerzés
értékének a felét és a közbeszerzési érték-

idõszakra terjedt ki, de szükség szerint
visszatekintett a 2000–2001. évi elõzményekre, valamint figyelembe vette a helyszíni ellenõrzésig terjedõ idõszak folyamatait is. A Pécs EKFF 2010 projekt helyszíni ellenõrzése 2008. március 6-ig tartott, de a jelentés megállapításainál a
2008. június 26-ig meghozott döntéseket is figyelembe vették.

határt. Ez nem segítette a versenyeztetési
rendszer erõsödését, mert a beruházók –
egy kivételével – a kötelezõ elõírásokon
túl nem alkalmazták a közbeszerzési törvény elõírásait, így szerzõdéseiket sem
hozták nyilvánosságra. A közbeszerzési
törvények hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a versenyeztetés hiánya akadályozta a közpénzek takarékos és átlát-

ható felhasználását, nem tette lehetõvé a
vállalkozók összeférhetetlenségének, a
döntéshozatal folyamatában a szakmai
szempontok érvényesülésének a megállapítását. A nyilvánosság a tervezõk, valamint a lebonyolítók és a mûszaki ellenõrök kiválasztásánál kevésbé érvényesült,
mindössze a megkötött szerzõdések egytizedénél alkalmaztak versenyeztetést.
A beruházások megvalósításának folyamatában a kivitelezésre kötött szerzõdések több mint kétharmadát - egy szerzõdést átlagosan kétszer - módosították,
valamint azokhoz kapcsolódóan további
szerzõdéseket kötöttek, emellett szerzõdésmódosítás nélkül, illetve annak dokumentálása hiányában is számoltak el pótmunkákat. A módosítások leggyakoribb
indoka a kivitelezés folyamatában felmerült mûszaki, technológiai és kivitelezési
problémák voltak.
A szerzõdésmódosítások 34,4
százalékánál nem támasztották alá megfelelõen a módosítás szükséges voltát, illetve nem voltak meg teljes körûen a módosítást indokló, annak tartalmát meghatározó okmányok. A mûszaki tartalomváltoztatásokra irányuló szerzõdésmódosításokban a beruházások közel felénél a
kivitelezõi alapszerzõdésekkel össze nem
hasonlítható módon határozták meg a
mûszaki tartalmat, s elõfordult az is, hogy
a mûszaki tartalom módosítását nem
foglalták írott szerzõdésbe. A mûszaki
tartalom változásának a kimutatását tovább nehezítette a kiviteli tervek kivitelezéssel párhuzamos készítése, ahol a megvalósítás során a beruházások közel kétharmadánál számoltak el pótmunkákat,
és több mint a felénél elmaradt mûszaki
tételeket (megtakarítások), két beruházásnál pedig a mûszaki tartalmat úgy változtatták meg, hogy az nem befolyásolta
a kivitelezõi alapszerzõdésekben vállalt
költségeket.
A mûszaki átadás-átvételt mindöszsze a beruházások 41,2 százalékánál
kezdték meg a kivitelezõi szerzõdésekben
rögzített – eredeti, illetve módosított –
idõpontokban. A továbbiaknál már a
megkezdésnél késedelmek keletkeztek, és
az átadás-átvételek is elhúzódtak.
A mûszaki átadás-átvételekrõl a Ptkban foglaltaknak eleget téve jegyzõkönyv
készült, azonban a beruházások 47,1
százalékánál ez nem volt kellõen megalapozott dokumentációs hiányosságok miatt, illetve a hiánymentes átadás-átvételt
nem igazolták az ezt követõ próbaüzemi,
illetve hatósági eljárások.
Munkatársunktól
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Iskolafelújítási program indult
Ötszörös volt a túljelentkezés – Negyven százalékkal megemelték a keretet
Új Magyarország Fejlesztési
Terv (ÚMFT) részeként megvalósuló Nemzeti Iskolafelújítási
Program pályázatairól döntött
a kormány. A 2008-ban már
megkezdett, eddig közép-magyarországi, illetve hátrányos
helyzetû iskolákat érintõ közoktatás-fejlesztési döntéssorozat részeként újabb, összesen
253 kedvezményezett mintegy
ötszáz fejlesztési helyszínt érintõ pályázatáról született most
döntés. A nagy számú és jó minõségû pályázat támogathatósága érdekében a kormány
úgy döntött, hogy a regionális
fejlesztési tanácsok kérésének
megfelelõen lehetõvé teszi a
2007 és 2013 közötti keret egy
részének korábbi megnyitását,
hogy a tanácsok még az idén,
további legalább ötven közoktatás-fejlesztési projekt támogatásáról dönthessenek.

A minden korábbinál szigorúbban ellenõrzött, határozott fejlesztéspolitikai
vízióval rendelkezõ pályázat célja, hogy
Magyarországon modern és színvonalas közoktatási rendszer alakuljon ki,
amely segíti a hátrányos helyzetû térségekben élõ gyermekek életesélyeinek
javulását, a társadalmi integráció megvalósítását és a fenntartható közoktatási intézményrendszer kialakítását.
A kormány az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretén belül, a Nemzeti Iskolafelújítási Program részeként
döntött az elmúlt ötven év legnagyobb
Szigorú ellenõrzések
Részben a nagy érdeklõdés, részben pedig
a szigorú esélyegyenlõségi szempontok érvényesítése miatt a pályázatok értékelését
minden korábbinál szigorúbban végezte el
a fejlesztési intézményrendszer. Minden
gyõztes pályázat, s ezen túlmenõen is még
több száz pályázó intézmény helyszíni ellenõrzése lezajlott. A körültekintõ vizsgálatok számos esetben megalapozatlan
pályázati szándékokra és valótlan tartalmú
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iskola- és óvodafelújítási programjáról.
A mostani pályázati szakaszban összesen 1410 pályázatot nyújtottak be,
amelyekbõl az érvénytelen pályázatok
kiszûrése után összesen 1109 pályázat
szakmai értékelését végezte el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ),
együttmûködve az illetékes közremûködõ szervezeteivel. A pályázati anyagokról összességében elmondható,
hogy az érvényes pályázatok több mint
nyolcvan százaléka oktatásszakmai
szempontból is megfelelõ volt (vagyis
az értékelésben több mint hatvan pontot szerzett). A szakmailag magas színvonalú pályázatok nagy száma és az
összességében több mint ötszörös pályázati túljelentkezés miatt a kormány
a 2007–2013-as fejlesztési idõszakon
belüli átcsoportosítások révén negyven
százalékkal megemelte a pályázati keretösszeget – ha ezt nem teszi, most
csak az érvényes pályázatok tizenhét
százalékát lehetne kielégíteni az eredeti, 58,89 milliárd forintos keretbõl, ez
pedig az alacsonyabb keretösszegen
felüli pályázók számára komoly szakmai és idõbeli veszteséget jelentene.
A megemelt keretnek köszönhetõen most összesen 253 kedvezményezett juthat fejlesztési forráshoz, ami
összesen közel ötszáz képzési hely felújítását jelentheti majd országszerte.
Ezek összesen több mint nyolcvanmilpályázati nyilatkozatokra derítettek fényt.
Például elõfordult, hogy olyan pályázó
kért pénzt „elavult“ nyílászárói felújítására, amely az elmúlt öt évben ugyanezen
célra már kapott pályázati támogatást; továbbá volt olyan, akadálymentesítésre pályázó intézmény is, amelynek akadálymentesítése az elmúlt évek vonatkozó uniós
fejlesztési pályázatainak keretében már
megtörtént.

liárd forint támogatásban részesülhetnek. Ezek a fejlesztési intézkedések
azonban ötszáznál több magyarországi település közoktatását érintik, mivel
a pályázat egyik alapfeltétele volt,
hogy a felújítások után hatékonyan
mûködõ, az adott térségben megfelelõen integrált képzés valósuljon meg.
A regionális fejlesztési tanácsok –
kérésükre – lehetõséget kapnak arra,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési
Terv közoktatásfejlesztési célokat szolgáló hétéves keretének elõre hozott
megnyitásával további legalább ötven
iskolafelújítási projektrõl döntsenek
még az idén.
A 2007 szeptemberében meghirdetett Nemzeti Iskolafelújítási Program
célja a korszerûtlen, lelakott iskolaépületek felújítása. A programban óvodák,
iskolák rekonstrukciójára (pl. a fûtési
rendszer korszerûsítése, a világítás felújítása, tornaterem-fejlesztés) kerül sor
úgy, hogy közben a pályázat kiírója szigorú esélyegyenlõségi, költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontokat írt elõ a pályázók számára.
Ennek során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiemelt hangsúlyt helyezett a
deszegregációs törekvések érvényesítésére, a szociálisan hátrányos helyzetû
térségek közoktatásának fejlesztésére,
valamint hatékony és színvonalas oktatást lehetõvé tevõ intézményméretek
kialakítására, a települések közoktatási
összefogásának megteremtésére – így
csak az az intézmény kaphatott most
pénz felújításra, amely a maga erejébõl
is megújul, javítja képzési színvonalát.
A mostani pályázati döntéssel – a kormány fejlesztés- és szociálpolitikai
szándékaival összhangban – összesen
kilencvenkét hátrányos helyzetû kistérség iskolái, óvodái újulnak meg.
Munkatársunktól
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Fennmaradásukért küzdõ kisiskolák
Az Élõlánc mozgalom petíciót nyújtott át az oktatási miniszternek
Lapunkban többször hírt adtunk az Élõlánc Magyarországért mozgalom kezdeményezéseirõl, amellyel a kistelepülések iskoláit kívánják megmenteni. Legutóbb az oktatási miniszterhez juttattak el egy petíciót, ezt kétszázhúsz polgármester is támogatta. Összeállításunkban néhány drámai levélrészletet is közlünk olyan településekrõl, ahol még harcolnak iskolájukért.
„Kérjük, hogy a minisztérium és a magyar kormány szerezzen érvényt az
esélyegyenlõség elvének: adjon egyenlõ
esélyeket az összevont, illetve az önálló
kistelepülési iskoláknak“ – írják többek
között az Élõlánc képviselõi Hiller Istvánhoz írott petíciójukban. „Kérjük, hogy a
társulások keretei között mûködõ iskolák stabil mûködésük érdekében kapjanak nagyobb önállóságot. Kérjük, hogy
a normatív támogatás ne a létszámhoz,
hanem a pedagógiai munka színvonalához kötõdjön, illetve a gyermekeket
utaztató bejáró normatíva mellett legyen választható lehetõség a pedagógusokat mozgató kijáró normatíva is…“
Eközben sorra érkeznek a helyi beszámolók az Élõlánchoz a településekrõl, ahol hétköznapi tragédiák zajlanak
nap mint nap:
„Iskolánk, a diósviszlói Beleváry Ferenc Általános Iskola és Óvoda 255. éves
múlt után 2007. szeptember 1-tõl tagintézményként mûködik, csak alsó tagozattal. Az eredetileg három fenntartó által mûködtetett intézmény beiskolázási
körzetében százharminchat általános iskolás korú gyermek él. Azonban az intézményünkbe járó gyerekek száma az
elmúlt tíz év alatt kilencvenháromról
hatvanhétre csökkent. Ennek elsõdleges
oka a szomszédos településeken folytatott oktatáspolitika, mely szerint csak
azok a szülõk tesznek meg mindent falujukért, akik a kevesebb normatíván felüli támogatást kérõ harkányi iskolába
íratják gyermeküket.
Másodlagos, de nem elhanyagolható indoka a szülõknek a más iskolába

való beíratásra az a bizonytalanság,
mely a kistelepülések iskoláinak létét jellemzi.
Szülõként igyekeztek olyan helyet
találni, ahol az általános iskola nyolc
évét eltöltheti. A 2007–2008-as tanévben tizenegy elsõ osztályosunk lett volna, akik közül hat gondolta meg magát,
és iratkozott át másik iskolába, mivel
nem tarthattuk meg a felsõ tagozatot.
Ha nem lesz a településen iskola,
meg fog szûnni az óvoda is. Itt jegyzem
meg, már van olyan szülõ, aki a gyerekét
Harkányba íratja nagycsoportos óvodába, hogy megismerkedhessen leendõ
harkányi osztálytársaival!
Ha nem lesz óvoda, nem lesz szükség a település konyhájára sem, ahol az
intézményeken kívül a szociálisan rászorultak számára is elérhetõ áron fõznek
nap mint nap.“
„A fulókércsi általános iskola (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), immáron
tagiskola vezetõje vagyok. Iskolánkat az
elmúlt tanév elején vonták össze a
szomszédos település iskolájával. Az iskola-összevonás ellen nem lett volna kifogásunk, ha szakmai társulást köt a két
intézmény, mert nálunk csak alsó tagozatos oktatás van, elsõ-negyedik osztály.
Azóta is az a véleményünk, hogy ez
a fajta intézményi összevonás elhamarkodott és átgondolatlan volt. Várnánk
az illetékesek részérõl egy átfogó hatástanulmányt is, mely igazolná vagy cáfolná a döntés helyességét.
Jó lenne más, hasonló összevonással mûködõ intézmények tapasztalatait
is összegyûjteni, mert elképzelhetõ,
hogy nem mindenütt ilyen lesújtó és elszomorító a helyzet, mint azt mi itt észleljük, átéljük és elszenvedjük.
Tragédiaként, egy kisebbfajta ‘halálként’ éltük át az iskola megszüntetését.

A helyi fenntartó gyakorlatilag csak aszszisztál a mûködéshez. A gesztor önkormányzat a szerzõdésben rögzített feltételeket nem tarja be. Az itteni pedagógusokat anyagi kár is érte, nem beszélve
az erkölcsi megkülönböztetésrõl.“
„2008 júniusában egy szülõi értekezleten a község és az iskola vezetõsége bejelentette a szülõknek, hogy szeptembertõl megszûnik a márianosztrai
Virág Benedek Általános Iskola felsõ tagozata. Több márianosztrai szülõ is
azon gondolkodik, hogy ha az idõsebb
gyereknek másik településre kell járnia,
akkor a kisebbet is oda küldik, hogy legalább együtt legyenek, figyeljenek egymásra. Ez alátámasztja azt a félelmet,
hogy az alsó tagozatból is elfogynak a
tanulók. És ha nincs iskola, nincs a falunak jövõje. A nosztrai szülõk kételkednek abban, hogy a képviselõ-testület
mindent megtett volna az iskola fennmaradásáért. Néhány megbeszélést követõen arra jutottunk, hogy adománygyûjtéssel az idei év költségeit fedezni
tudjuk . Az idõ szûkössége miatt másfajta mûködõ finanszírozási formát nem
találtunk. Az önkormányzat július 31-ig
adott határidõt, hogy legalább a tanévkezdéshez szükséges összeget felmutassuk. Ez két és fél millió forint körüli összeget jelentett. Legkézenfekvõbb megoldásnak az tûnt, hogy a Márianosztráért
Közhasznú Egyesület nyisson egy folyószámlát, s arra gyûjtsük az adományokat. Röpke két hét alatt, július 31-ig 2
714.000 Ft-ot sikerült összegyûjteni, így
megalapoztuk a helyi iskola további mûködését. Augusztus 9-én helybéli fiatalok jótékonysági rockfesztivált szerveztek, melynek teljes bevétele, százhetvennyolcezer forint is az adomány összegét
növelte.“
Munkatársunktól
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I n f o r m a t i k a

Hasznos szolgáltatásokra várnak a felhasználók
Lemaradás az önkormányzati elektronikus ügyintézésben

Az idei év elsõ felében a trendet követve tovább nõtt a hetente legalább egy alkalommal
internetezõk száma – állítja az
NRC Piackutató legfrissebb felmérése. A vizsgálat feltárt egy
másik tendenciát is, eszerint a
világháló elterjedésével párhuzamosan zajlik a korábban
használóként domináns csoportok – fiatal, férfi, városlakó –
fokozatos térvesztése. A hazai
információs társadalmi mutatók felhasználói oldala tehát folyamatos mozgásban van: ezt
sajnos a szolgáltatói szegmens
nem mindig képes követni. Különösen fontos lenne például a
hazai elektronikus kormányzati
szolgáltatások fejlesztése, ebben ugyanis Magyarország elmarad az EU átlagától.
Az utóbbi hat hónapban tovább emelkedett a legalább hetente internetet használók aránya a 14–69 éves korosztályban.
A penetráció növekedésével fokozatosan
csökken az internetes populáció férfias,
fiatalos, urbánus jellege – habár még
mindig megfigyelhetõ ezen csoportok
dominanciája. A gyakran internetezõk 48
százaléka 30 év alatti, 55 százaléka férfi,
a 30 százaléka pedig Budapesten él. A vi-
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lághálót sûrûn látogatók 73 százaléka
internetezik otthonában. A munkahelyükön 32 százalékuk, az iskolában pedig
mindössze 16 százalékuk szokta használni a világhálót.
Egy másik kutatás eredménye szerint – melyet a D-Link végzett, ezerötszáz háztartás felszereltségét vizsgálva
– az otthonok jelentõs része már vezetékes szélessávon keresztül csatlakozik
a hálóra. Ezek 48 százaléka xDSL-kapcsolatot, 30 százaléka pedig kábeles
internetet használ. Érdekes módon ez
a felmérés valamivel magasabb xDSL-,
és lényegesen alacsonyabb kábelnetes
elterjedtséget mutat, mint a Nemzeti
Hírközlési Hatóság legutóbb idén júniusban kiküldött gyorsjelentése. Ez
utóbbi országosan 779 ezer xDSL és

mintegy 668 ezer kábeles elõfizetéssel
számol.
A D-Link felmérése egy másik igencsak érdekes adattal is szolgált: mégpedig azzal, hogy a vizsgálatba bevont alanyok jövedelmi helyzete kevésbé volt befolyásoló tényezõ, mint például az életkor. Vagyis a magyarok bátrabban, akár
anyagi helyzetükön felül költenek az új
technológiákra.
A felhasználók tudatosabbá válására
utal, hogy évrõl évre folyamatosan növekszik a levelezésen és böngészésen kívül
más tevékenységeket is végzõk aránya. A
vásárlás elõtti információk beszerzésére
például az internetezõk 92 százaléka
használta már a hálót, sõt 55 százalék
rendszeresen keresgél különbözõ termékinformációkat a világháló segítségével.
A különféle internetes tevékenységek
közül az online banki szolgáltatások
igénybevételénél is megfigyelhetõ a növekvõ tendencia. 2008 elsõ felében a
gyakori internetezõk 33 százaléka intézte
pénzügyeit interneten keresztül, ez az
adat a fél évvel korábbi mutatókhoz viszonyítva két százalékpontos növekedést
jelent – ez arra enged következtetni, hogy
a felhasználók bizalma növekszik az internetes banki szolgáltatások terén.
A világháló másik, napjainkban igen
népszerû lehetõsége az internetes álláskeresés. A többihez hasonlóan ez a szegmens is jelentõs fejlõdésen ment keresztül az utóbbi években. Az NRC szerint három felhasználó közül kettõ keresett már
állást interneten.
A multimédiás tartalmak ugyancsak

I n f o r m a t i k a

népszerûek a hálón szörfölõk körében.
A legalább hetente egyszer internetezõ
14–69 éves korosztály 57 százaléka rádióhallgatásra is használja a hálót,s az

lyen kevéssé népszerû szolgáltatás. A
különféle netes tevékenységek sorában
csak az utolsó harmadban foglal helyet.
Folytatva a gondolatmenetet, a fel-

online tévénézésre 33 százalékuk adja a
fejét legalább néhány esetben.
A különbözõ tartalmak letöltéséért
egyelõre kevesen fizetnek. Az arányok itt
a következõképp alakultak: szoftverért
14, zenéért 7, képért vagy videóért pedig összesen 6 százalékuk fizetett. A
videómegosztó szájtok népszerûségének növekedésével folyamatosan nõ
azok aránya, akik már töltöttek fel valamilyen videót az internetre. A vizsgálat
szerint 18 százalék volt azok aránya, akik
próbálkoztak már ilyen lehetõséggel.
Mint az a fentiekbõl is világosan látszik: a magyar lakosság – a lehetõségeihez mérten – erõn felül teljesít a különféle információs társadalmi mutatókban. Ezért is elgondolkodtató az a tény,
hogy egy ilyen aktív internetes társadalomban az online hivatali ügyintézés mi-

használói oldal káprázatos adatai után
térjünk át az elektronikus szolgáltatások
magyarországi színvonalára. Ezen belül
is az e-közszolgáltatásokat érdemes kiemelnünk, itt ugyanis látványos az elmaradásunk, mind a hazai internethasználók igényeitõl, mind az unió többi tagállamának átlagos szintjétõl.
Az e-közigazgatás a magyar információs társadalom egyik legdinamikusabban fejleszthetõ területe lehetne. Ezt
támasztja alá az a tény is, hogy a különbözõ elektronikus közszolgáltatásokat
leginkább olyanok veszik igénybe, akik
egyébként meglehetõsen alulreprezentáltak az online felhasználók között. A
lehetõségeket fõleg az idõs korosztályok és a kisebb településen élõk használják nagy elõszeretettel. Egy 65 év feletti magyar kétszer akkora eséllyel láto-

gat 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 világhálóval. Ez egy olyan
kedvezõ irányba mutató tendencia, melyet Magyarországnak – a befogadó információs társadalom (eInclusion) jegyében – illene kihasználnia, ha szeretne lépést tartani az unió többi tagállamával.
A nemzetközi összehasonlítások
(Capgemini, 2007) azonban azt mutatják, hogy már 2007-ben is érzékelhetõ
volt egy megtorpanás. Magyarország a
2004 és 2006 közötti idõszak során elérte az európai országok átlagát az eközigazgatás területén. A 2007-es évben azonban ismét ezen szint alá csökkent a szolgáltatások elérhetõsége. Ennek egyik oka talán az lehet, hogy sem
az államigazgatás, sem az önkormányzatok nem tettek határozott lépéseket
elõre a korábbi évekhez képest.
Az Európai Bizottság 2007-ben kiadott 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 uniós átlagnak. A
fejlõdés akadálya tehát elsõsorban nem
az emberekben, hanem a szolgáltató
oldali fejlesztések hiányában keresendõ.
A fennálló helyzeten próbál javítani
a tavalyi év folyamán elfogadott, úgynevezett e-Közigazgatás 2010 Stratégia, amely célul tûzte ki, hogy felgyorsítja a közigazgatáson belüli kultúraváltást, az új szemléletmódok elterjedését.
A gondolkodásbeli váltásra nagy
szükség is lenne, mivel a fent felsoroltak
mellett egy másik probléma is útját állja
a fejlõdésnek. Nemrégiben látott napvilágot egy igencsak lesújtó adat, miszerint az önkormányzatok nyolcvan százaléka rendeletileg kizárta az e-ügyintézés
lehetõségét. Ez a szituáció azért is elszomorító, mivel rengeteg helyhatóság
már most rendelkezik a megfelelõ ITinfrastruktúrával, vagyis a pénz hiánya
mellett, kizárólag a változtatáshoz szükséges bátorság és a szemlélet hiánya
gátolja a szolgáltatások fejlesztését.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu
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Túlságosan kíváncsiak voltak
Ombudsmani állásfoglalás a szemétszállítást végzõ közszolgáltatók adatkezelésérõl
Több esetben elõfordult, hogy
a szemétszállítást végzõ közszolgáltató cégek a törvényben
elõírtnál több adatot kérnek a
közüzemi szerzõdésben a közszolgáltatást igénybe vevõktõl:
így azok adóazonosító jelét,
munkahelyére vonatkozó adatokat, valamint a házastársakra
vonatkozó személyes adatokat.
Szabó Máté, az adatvédelmi
biztos jogkörében is eljáró állampolgári jogok országgyûlési
biztosa vizsgálatot folytatott
az ügyben, ennek során megállapította, hogy a többletadatok gyûjtése nem jogszerû.
Minden olyan adat kezeléséhez, amelyet nem a törvény ír
elõ, szükséges az érintettek
hozzájárulása, valamint kell
hogy legyen annak jogszerû
célja. Elengedhetetlen továbbá, hogy az adatkezelõ cég
tüntesse fel az adatszolgáltatás célját, valamint önkéntes
voltát az adatlapon.

A személyes adatok védelmérõl és a
közérdekû adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. §-a értelmében személyes adat csak akkor kezelhetõ, ha
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt
törvény, vagy – törvény felhatalmazása
alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete
elrendeli. A hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a
határozza meg a települési önkormányzat képviselõ-testületének kötelezettségeit. E szerint a képviselõ-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással összefüggõ személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevõ neve, lakcíme,
születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
Az adatkezelést tehát a törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet rendeli el, azonban kizárólag a törvényben meghatározott körben.
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A közszolgáltatónak tehát kizárólag az igénybe vevõ nevének, lakcímének, születési helyének és idejének,
valamint anyja nevének kezelésére van
törvényes jogalapja. Az ezeken túl igényelt adatok kezeléséhez az érintettek
hozzájárulása szükséges. Ez a hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása kell
hogy legyen, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körû
vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.
Mindezen túlmenõen az adóazonosító jel kezelésérõl, a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
rendelkezik errõl, amely meghatározza azokat a szerveket, amelyek az adóazonosító jel kezelésére törvényben
meghatározott feladatkörükben eljárva jogosultak.
Amennyiben az érintett hozzájárulása képezi az adatkezelés jogalapját, fontos megemlíteni az adatvédelmi
szabályozás alapelvét, a célhoz kötöttség elvét. Az Avtv. értelmében ugyanis
személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak

olyan személyes adat kezelhetõ, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A
célhoz kötöttség követelménye azt a
többletkötelezettséget rója az adatkezelõre, hogy bár az érintett hozzájárulását be is szerezte az adatai kezeléséhez, azokat csakis addig tárolhatja, illetve használhatja fel, ameddig azt törvényes cél elérése érdekében teszi. A
cél lehet példának okáért az ügyfelekkel való hatékonyabb kapcsolattartás
(pl. a telefonszám, e-mailcím esetében). Összefoglalva tehát elmondható,
hogy minden adat kezeléséhez, amelyet nem a törvény ír elõ, szükséges az
érintettek hozzájárulása, valamint kell
hogy legyen annak jogszerû célja. Elengedhetetlen továbbá, hogy az adatkezelõ cég tüntesse fel az adatszolgáltatás önkéntes voltát, valamint annak
célját az adatlapon.
Az érintettek adóazonosító jelére,
munkahelyére és a házastársára vonatkozó adatok kezelése azonban törvényes cél nélküli, készletezõ adatgyûjtésnek minõsül, így az jogellenes, hiszen a közüzemi díjhátralékok behajtásához szükségesek és elégségesek a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény
által meghatározott személyes adatok.
Munkatársunktól

Amikor oka van a titkolózásnak
Már huszonnyolc vidéki, távhõszolgáltatással is rendelkezõ önkormányzattal
kötött megállapodást földhõt hasznosító erõmûvek építésére a PannErgy . A
társaság két éve elindította a geológiai
felméréseket, s októberben kerül sor
az elsõ próbafúrásra. A helyszín azonban titkos a földspekulánsok miatt – írja a Ingatlanmagazin.com
A tesztfúrást ugyan eredetileg májusra
tervezték, de októberben várhatóan
már tényleg sor kerül rá. A cég azonban nem árulta el ennek helyét, mondván: szeretnék elkerülni az autópálya-

nyomvonalak kijelölésének történetébõl ismert panamákat. Bokorovics Balázs, a PannErgy elnöke szerint ugyanis nem lenne szerencsés felhívni a földspekulánsok figyelmét arra, hogy kinek
a területe ér többet, mint a szomszédé.
Amennyiben ez a próbafúrás sikeres
lesz, úgy jövõ márciusban már indulhat is az elsõ erõmû építése. Ha legalább 110 Celsius-fokos vizet találnak,
akkor az erõmû nemcsak fûtésre, hanem villamos energia elõállítására is alkalmas lesz.
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Az uniós támogatások elnyerése érdekében
célszerû az önkormányzatoknak a legjobb
referenciákkal rendelkezõ tanácsadó cégek
szolgáltatásait igénybe venni

„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

„Célunk, cégünk minden erõforrásával, munkatársainak
szaktudásával és tapasztalataival elõsegíteni ügyfeleink
számára, hogy elérjék célkitûzéseiket”
Dr. Lırincz SÆndor
gyvezetı igazgat
K+F TanÆcsad K zpont

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.

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
Hátrányos helyzetû
kistérségek kapacitásának
erõsítése
Támogatás megnevezése: ÁROP –
1.1.5/C – A leghátrányosabb helyzetû
kistérségek fejlesztési és együttmûködési kapacitásainak megerõsítése
Beadási határidõ: 2008.10.17.
Támogatás célja: Jelen normatív pályázat célja a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti
leghátrányosabb helyzetû kistérségben
olyan kistérségi szintû fenntartható
térségfejlesztési kapacitás megalapozása vagy megerõsítése, amely biztosítja a kistérséget érintõ fejlesztések
eredményességét, s ezáltal a közjó
helyben élõk által is érzékelhetõ növelését, végsõ soron a leghátrányosabb
helyzetbõl való kitörést.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatható projektek száma: 14–33
Bõvebben: www.vati.hu,
www.pharereg.hu

Elõkészítési tevékenységek
támogatása
Támogatás megnevezése: ÁROP-20071.A.1. Elõkészítési tevékenységek támogatása a folyamatok felülvizsgálata
és szervezetfejlesztés érdekében
Beadási határidõ: 2008.12.31.
Támogatás célja: Az egyfordulós nyílt
pályázat alapvetõ célja azon elõkészítõ
tevékenységek támogatása, amelyek
megalapozzák a folyamatok megújítását és szervezetfejlesztést (vagyis az
ÁROP 1. prioritási tengelyében foglaltak megvalósítását) elõsegítõ tervszerû, egyértelmû eredmények elérését
célzó és költséghatékony fejlesztéseket. A pályázati kiírás célja, hogy megfelelõen elõkészített projektek kerüljenek végrehajtásra.
Támogatás mértéke (%): 95
Támogatás minimum összege:
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5 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
80 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 10
Bõvebben: www.vati.hu,
www.pharereg.hu

Az üzleti infrastruktúra
fejlesztése – Dél-Dunántúl
Támogatás megnevezése: DDOP2008/1.1.1 Az üzleti infrastruktúra
(ipari parkok, inkubátorházak, barnamezõs telephelyek) fejlesztése
Beadási határidõ: 2008.09.30.
Támogatás célja: A támogatás alapvetõ célja a vállalkozások versenyképességének javítása, az ipar szerkezeti átalakulásának segítése a vállalatközi
együttmûködés javításával, a letelepült
nagyvállalatoknak a magyar gazdaságba történõ erõteljesebb integrációjával. Ennek eszközeként a régió ipari
parkjaiban komplex, minõségi szolgáltatásokat lehetõvé tevõ telephelyek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések a
befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentõs javítása céljából, illetve az ipari növekedés fenntartása érdekében. A fejlesztések mind az alap-,
mind az emelt szintû infrastruktúrafejlesztéseket magukban foglalják.
Támogatás mértéke (%): 50
Támogatás minimum összege:
5 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
600 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 10–20
Bõvebben: www.deldunantul.eu

Vonzó telephelyi
infrastruktúra kialakítása
– Közép-Dunántúl
Támogatás megnevezése: KDOP-20081.1.1 Regionálisan kiegyensúlyozott,
vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

Beadási határidõ: 2008.11.14.
Támogatás célja: A támogatási konstrukció célja a Közép-dunántúli régió
nemzetközi versenyképességének erõsítése, a vállalatok (kiemelten mikro-,
kis- és középvállalkozások) versenyképességének növeléséhez közvetetten
hozzájáruló modern üzleti környezet
kialakítása.
Támogatás mértéke (%): 40
Támogatás minimum összege:
10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
500 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 7–24
Bõvebben: www.kdrfu.hu

Ivóvízminõség javítása
Támogatás megnevezése: KEOP –
1.3.0/B – Ivóvízminõség javítása konstrukció
Ivóvízellátás biztonságának fokozása a
vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén
kétfordulós pályázati komponens
Beadási határidõ: 2008.12.01.
Támogatás célja: A pályázati felhívás
és útmutató a Kormány által elfogadott, 2007-2008-as idõszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív
Program akciótervei alapján kerültek
kidolgozásra.
Támogatás mértéke (%): 85–100%.
Támogatás minimum összege:
10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
5 400 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1–2
Bõvebben: www.fi.kvvm.hu

Szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztése
Támogatás megnevezése: KEOP-1.1.1.
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése
Beadási határidõ: 2008.11.03.
Támogatás célja: Összhangban a hatályos jogszabályok elõírásaival a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerû – a helyi
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adottságoknak megfelelõ, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek. A hatékony, térségi
szintû hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az
uniós elõírások által meghatározott országos célkitûzések elérését.
Támogatás mértéke (%): 70
Támogatás minimum összege: 100
000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 35 000
000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 20–25
Bõvebben: www.fi.kvvm.hu

Szennyvízelvezetés és
tisztítás
Támogatás megnevezése: KEOP-1.2.0.
Szennyvízelvezetés és tisztítás
Beadási határidõ: 2008.11.03.
Támogatás célja: A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek,
valamint a csatlakozási szerzõdésben
vállalt kötelezettségnek megfelelõen, a
2000 LE feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerû iszapkezelésének és
hasznosításának, valamint a folyékony
hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása.
Támogatás mértéke (%):
85 (min. 50%)
Támogatás minimum összege:
200 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: Nincs
felsõ határ
Támogatható projektek száma: 25
Bõvebben: www.fi.kvvm.hu

Energiaelõállítás megújuló energiaforrásból
Támogatás megnevezése: KEOP-20074.1.0. Hõ- és/vagy villamosenergia-elõállítás támogatása megújuló energiaforrásból
Beadási határidõ: 2008.12.15.
Támogatás célja: A konstrukció elsõdleges célja a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvezõ befolyásolása a
hagyományos energiaforrások felõl a

megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elõsegítésével.
Támogatás mértéke (%): 10 (max. 50)
Támogatás minimum összege:
1 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
800 000 000.- HUF
Bõvebben: www.energiakozpont.hu

Támogatás mértéke (%):
100 (max. 100%)
Támogatás minimum összege:
100 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
1 000 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1–2
Bõvebben: www.fi.kvvm.hu

Energetikai hatékonyság
fokozása

Ivóvízbázis védelme

Támogatás megnevezése: KEOP-20075.1.0. Energetikai hatékonyság fokozása
Beadási határidõ: 2008.12.15.
Támogatás célja: A pályázati konstrukció célja a hatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika
teljes vertikumában, azaz az energia
termelése, elosztása, szállítása és – a
vertikum legkritikusabbnak ítélhetõ
szegmense – a végfelhasználás területén.
Támogatás mértéke (%):
10 (max. 50%)
Támogatás minimum összege:
10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
500 000 000.- HUF
Bõvebben: www.energiakozpont.hu

Árvízvédelmi fejlesztések
Támogatás megnevezése: KEOP-2.1.2.
Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések
Beadási határidõ: 2008.11.03.
Támogatás célja: A konstrukció alapvetõ célkitûzése, hogy azokon a településeken, vagy településrészeken, ahol
nincs kiépített árvízvédelemi vonal,
vagy nem kellõ (elõírt) biztonságú a
védelmük, az önkormányzati kezelésû
mûvek legsürgõsebb árvízvédelmi fejlesztési munkái megvalósuljanak, és a
védvonalak kiépüljenek az elõírt biztonságot nyújtó mértékben. A védmûvek egyes szakaszain szilárd burkolat létesül a költséghatékonyabb védekezés, valamint a mûtárgyak jobb
megközelíthetõsége érdekében.

Támogatás megnevezése: KEOP-2.2.3
/ A. Ivóvízbázis védelem – A) Üzemelõ
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
Beadási határidõ: 2008.12.15.
Támogatás célja: Az alapvetõ cél az
emberi tevékenységbõl származó
szennyezések megelõzése, a természetes (jó) vízminõség megõrzése az ivóvíz
termelés céljára kiépített vízmûvek környezetében.
Támogatás mértéke (%):
100 (max. 100%)
Támogatás minimum összege:
20 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
500 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 4
Bõvebben: www.fi.kvvm.hu

Kármentesítés
támogatása
Támogatás megnevezése: KEOP-2.4.0.
Szennyezett területek kármentesítési
feladatainak elvégzése
Beadási határidõ: 2008.12.01.
Támogatás célja: A konstrukció célja a
felszín alatti vizek és a földtani közeg
szennyezettségének csökkentése a
szennyezett területek kármentesítésével, a mûszaki beavatkozás elvégzésével.
Támogatás mértéke (%):
100 (max. 100%)
Támogatás minimum összege:
25 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
6 750 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 13
Bõvebben: www.fi.kvvm.hu

Önkormányzati havilap
2008 szeptember

23

w w w . m a g z r t . h u

V i s s z a t e k i n t õ

Augusztusban történt
Ivád panasza
Ivád önkormányzata kétmillió forintot
nyert a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) LEADER-pályázatán egy,
azóta hitelbõl le is bonyolított rendezvényre, késõbb azonban arról értesültek,
hogy a pályázat kiírója nem fogadja el a
számláikat, így mégsem jutnak hozzá a
pénzükhöz – mondta a község polgármestere csütörtökön. Ivádi Gábor szerint
mivel a szerzõdés értelmében valamenynyi meghívón, plakáton és a helyszínen is
feltüntették az MVH és a LEADER+
logóját, számláik visszautasítását követõen az önkormányzat kétmillió forintos
számlát küld el az MVH-nak a reklámfelület használatáért.
2008. 08. 01

Turizmusbarát
polgármesterek találkozója
A települések egymásra utaltságát, az
együttmûködés erõsítését és a pályázati
lehetõségek minél eredményesebb kihasználásának fontosságát hangoztatták a dél-dunántúli régió turizmusbarát
polgármesterei, akik negyedik alkalommal találkoztak a Somogy megyei Nagyszakácsiban.
2008. 08. 02

Gyenesei ragaszkodik az
önkormányzatokhoz
Nem akar kevesebb önkormányzatot
a szakminiszter. Gyenesei István szerint ugyanakkor a helyhatóságok
gazdálkodhatnának optimálisabban
is. A jelenlegi önkormányzati rendszer hosszú távon bizonyosan nem
tartható fenn – állítja Gyenesei István
önkormányzati miniszter. A kormány
saját felelõsségi körében a helyben
maradó személyi jövedelemadóból
több mint százmilliárdot csoportosít
át a kedvezõtlen adottságú, saját bevételekkel nem rendelkezõ helyhatóságok javára, de a miniszter szerint
ez sem elég. Ráadásul, a szigorúbb
feltételek miatt a hátrányos helyzetû
települések számára biztosított idei
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12,5 milliárdos keret is karcsúbb a
korábbi években megszokottnál.
2008. 08. 07

Az állami szféra
a legkorruptabb
A közelmúltban napvilágot látott kormányzati kommunikációs kiadások
(www.kormanyszovivo.hu, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kommunikációs szerzõdése) körül felmerült
átláthatósági kérdések kapcsán a
Transparency International magyarországi tagozata szeretné felhívni a döntéshozók figyelmét a közbeszerzési
törvény és az üvegzsebprogram alkalmazásának hiányosságaira – áll a szerkesztõségünkhöz eljuttatott közleményben.
2008. 08. 12

A Mol visszakéri
az iparûzési adót
Soha ennyi önkormányzat nem került még nehéz helyzetbe a Mol túlfizetése miatt. Az gyakran elõfordul,
hogy a cég több iparûzési adót fizet,
mint amennyit az utólagos eredmények szerint kellene, de az idei túlfizetés rekordot döntött. Ebben az évben csak Vas megyében öt, országszerte pedig több tucat települést
érint a kompenzáció. A 260 lelkes
õrségi Kercaszomornak például másfél, a Hajdú-Bihar megyei Nagyhegyesnek viszont hatvanöt milliót kell
visszafizetnie. Ám mindkét település
szerencsésnek mondhatja magát, sikerült ugyanis úgy megállapodniuk a
társasággal, hogy visszautalás helyett a második félévben a vállalat fizet majd ennyivel kevesebb adót. A
szintén Vas megyei Bajánsenyén viszont még ez is kevés. A cégtõl befolyt nyolcmillió forintból a bevétel
több mint harmadát veszíti el a település, amit Györke Gyula polgármester szerint nem csak elõteremteni, de
megmagyarázni is nehéz.
2008. 08. 14

Ezermilliárdos adócsomag
készült
Egységes húszszázalékos szja-kulcsot, az áfa 23 százalékra emelését, a
különadó eltörlését, az értékalapú ingatlanadó bevezetését, az önkormányzati reformmal együtt az iparûzési adó megszüntetését javasolják
az adószakértõk a kormánynak. A javaslatcsomag egészének költségvetési hatása ezer-ezeregyszázmilliárd forintnyi bevételkieséssel járna. Versenyképes adórendszer elnevezéssel
szakértõi anyagot készítettek a
Deloitte Magyarország, az Ernst and
Young és a KPMG munkatársai. A
koncepciót – amelyet egyre több gazdasági érdekképviselet is támogat –
nemrég mutatták be a szakemberek.
A csomag elsõsorban a foglalkoztatás bõvítésére és a feketefoglalkoztatás visszaszorítására koncentrál. Ennek eredményeként az várható, hogy
az alkalmazottak száma – figyelmen
kívül hagyva a „kifehéredést“ – évente fél százalékkal, durván húszezerrel
emelkedhet, a legális foglalkoztatás
pedig fél százaléknál nagyobb ütemben bõvülne a bevezetést követõen.
2008. 08. 14

Vonzó a postapartnerség
A jelek szerint vonzó feladat a postai
szolgáltatás a kistelepüléseken. Erre utal
az, hogy a Magyar Posta közlése szerint
több mint száz egyéni és társas vállalkozás, illetve számos önkormányzat jelentkezett a Baranya, Csongrád, Fejér, Veszprém megyében, illetve Budapesten meghirdetett Postapartner programra.
Tomecskó Tamás, a Magyar Posta szóvivõje szerint a mostani jelentkezések elõtt
a társaság az elmúlt hetekben Komárom-Esztergom,
Szabolcs-SzatmárBereg, Heves és Somogy megyékben
már sikeresen adott át postákat pályázó
vállalkozóknak. Az új postapartnerek a
jövõben biztosítják a postai szolgáltatásokat az adott településen úgy, hogy a
tevékenység folyamatosságáért továbbra
is a Magyar Posta vállalja a felelõsséget.
A vállalkozók és az önkormányzatok a sikeres pályázat után bértámogatást igényelhetnek, valamint kedvezményes hitelt vehetnek fel a Magyar Fejlesztési
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Banktól. Tomecskó Tamás emlékeztetett
arra, hogy a postapartneri hálózat Európa számos országában is jól mûködik,
több postai szolgáltató köt folyamatosan
szerzõdéseket újabb és újabb együttmûködõkkel – számol be a Napi Gazdaság.
2008. 08. 22

Toborzás a rendõrségnél
Néhány héten belül megkezdi a rendõrség az új körzeti megbízottak toborzását, mivel minden településen
állandó rendõri jelenlétet szeretnének
biztosítani; ehhez az önkormányzatok
segítségére is szükség lesz. A várhatóan tavaszra befejezendõ akció mintegy százötven-kétszáz új vidéki körzeti megbízottat érint. Az állomány bõvítését a toborzáson kívül átcsoportosításokkal oldják meg.
2008. 08. 22

Szajol Humanitárius Díjjal kitüntetett Európai Falu
2008-ban, a Vöröskereszt Világnapján adta át Habsburg György elõször
a Humanitárius Díjat, melyet Szajol
Európai Falu közössége vehette át. A
Magyar Vöröskereszt döntésének értelmében ezt a díjat azok a közösségek kaphatják meg, amelyek példamutató módon élnek közösségi életet, fejlesztik településüket, rendelkeznek Vöröskereszt-szervezettel,
mely a véradás szervezésében élen
jár, s mindehhez hozzájárul a helyi
önkormányzat támogatása. A négyezer fõs, rendkívül erõs vasutashagyományokkal rendelkezõ falu joggal
érdemelte ki a díjat, hiszen lakói
olyan közösséget alkotnak, melynek
révén, a közösség munkájának eredményeként a település látványosan
fejlõdik. Itt a legalacsonyabb a munkanélküliség hazánkban, ez részben
köszönhetõ két nagyváros, Szolnok
és Törökszentmiklós közellétének.
Szajol további fejlõdéséhez az élõ és
a Holt-Tisza nyújtotta lehetõségek kihasználása is hozzájárult. Az önkormányzat legnagyobb beruházása az
elmúlt években a szennyvízcsatornahálózat kiépítése volt.
2008. 08. 22

Szociális mosoda Battonyán
Mint korábban írtunk, szociális mosodát
létesített a battonyai önkormányzat a
helyi rászorulóknak. Az átlagosan
három-hatgyermekes családoknak nemcsak a gépek használatáért, a mosószerekért sem kell fizetniük; s még erõs szövésû táskát is kaptak, melyben a több kilónyi vizes ruhát hazavihetik kiteríteni. Az
elsõ családok szinte zsákszámra hozták a
mosnivalót: ruhákat, ágynemût, takarókat. Volt olyan pléd, amelynek a vize
még a második mosásánál is olyan fekete volt, hogy csak néztünk – mondta
Boross Györgyné, a battonyai Nagycsaládosokat és Szegényeket Támogató Egyesület elnöke.
2008. 08. 25

Gyanús szerzõdések, kifizetetlen számlák Neszmélyen
Benkõ Ferenc expolgármestert okirathamisítással, sikkasztással gyanúsítják.
Természetesen kerestük õt is, de csak
annyit mondott: családi okokból nem
nyilatkozik. Neszmélyre idõközben
pénzügyi gondnok került. „Az õ ellenjegyzése nélkül egy fillért sem utalhatunk, igaz, egyelõre nincs is mibõl. Hitelbõl tudnánk rendezni a tartozásokat, csakhogy azt már nem vehetünk
föl. Jelenleg válságköltségvetés van,
összeírjuk a forgalomképes vagyont.
Nem sok az ilyen, de pénzzé kell tenni
mindent“ – mondja Ruzsa Anna, az új
polgármester kilátástalannak tûnõ
helyzetükrõl. Addig is hozzáfogott a
spóroláshoz – meg kell szüntetnie
például az iskolai szakképzéseket.
2008. 08. 26

Hadat üzent az uzsorásoknak
Drávapiski polgármestere
Hadat üzent az uzsorakölcsönök
lelkiismeretlen haszonélvezõinek a
dél-baranyai Drávapiski polgármestere. Mali Zoltán Siklóson tartott sajtótájékoztatóján többek között elmondta: ügyvédi segítséggel megírt
szórólapokon hívják fel a falubeliek
és a környéken lakók figyelmét a kölcsönök felvételének veszélyeire. A
mégis megkárosítottaknak jogi segít-

séget nyújtanak, az õket sanyargató,
általában fizikai kényszert is alkalmazó „hitelezõk“ megbüntetésére
pedig törvénymódosítást kezdeményeznek.
2008. 08. 27

Több mint tízezer
lakóközösség pályázott
a panelprogramra
Már több mint tízezer lakóközösség
adta be pályázatát az Új Magyarország Lakásfelújítási Program részét
képezõ panelprogramra – mondta
Jauernik István, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium államtitkára. Az államtitkár szerint még
negyvenezer pályázatot várnak, amelyeket szeptember végéig lehet benyújtani. Jauernik elmondta azt is: a
felújított, újonnan szigetelt, illetve a
régi, hagyományos nyílászárókkal bíró
panellakásokat a Budapesti Mûszaki
Egyetem mérnökcsoportja mérésekkel
hasonlította össze. Megállapították,
hogy nyáron négy-öt fokkal hûvösebbek az új szigetelésû lakások. Ez az
eredmény a legoptimistább elõzetes
várakozásokat is felülmúlta.
2008. 08. 28

Indulnak a régiós
közmunkapályázatok
A Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közösen hirdet közmunka-pályázatot: az
egyesített forrásokból összesen 840 millió forint támogatásra lehet pályázni. A
minisztérium közleménye szerint a hátrányos helyzetû, tartós munkanélküliek
foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását szolgáló közmunkaprogramokra önkormányzati kistérségi
társulások jelentkezhetnek. A keretöszszegbõl mintegy kétezer-ötszáz ember
juthat átmenti munkaalkalomhoz három
hónapon át. A feltételek szerint a foglalkoztatottak legalább ötven százalékának
rendszeres szociális segélyezettnek kell
lennie: számukra állami forrásokból
megvalósuló közfoglalkoztatást, munkát
ajánlanak tehát a segély helyett.
2008. 08. 29
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Eredményes a parlagfû elleni harc

Ausztriában tízévnyi szívós
harc után sikerült teljesen kiirtani a parlagfüvet. A parlagfû nemcsak a mintegy két és
fél millió allergiás megbetegedésben szenvedõ ember
mindennapjait nehezíti meg,
de jelentõs károkat okoz a
mezõgazdaságnak is. Szerencsére valami Magyarországon
is elindult...
A Parlagfûmentes Magyarországért elnevezésû tárcaközi bizottság elnöke,
Péterfia Éva augusztusban számolt be a
kormánynak. Az elmúlt évek eredménye, hogy a jogszabályváltozásokkal sikerült elérni: a parlagfûvel szennyezett
területrõl érkezõ bejelentés és a kényszerkaszálás között mindösszesen négyhat nap telik el – ez a korábbi kilencvenszázhúsz naphoz képest értékelendõ.
Az ország kiemelt turisztikai területein,
a Tisza-tó és a Velencei-tó környékén a
parlagfüvet és annak allergén pollenjét
minimálisra csökkentették a települések
gyors együttmûködésével; ám a Balaton
környékérõl sajnos még nem mondható
el ugyanez.
Az állami tulajdonban lévõ földterületeken is kis javulás érzékelhetõ a parlagfû-mentesítés terén. A legtöbbet a hon-
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védelmi tárca tette, de érezhetõ a javulás
az autópályák és közutak mentén is. A
MÁV által használt területeknél is jobb a
helyzet az elmúlt évekhez viszonyítva.
A levegõ pollenkoncentrációja az
elõzõ évekhez képest több helyen jelentõsen mérséklõdött, s a legtöbb városban
csökkent a magas pollenterhelésû napok
száma. Példaként említette, hogy ez a
szám Szolnokon harmincról három napra, Budapesten pedig huszonhatról kilencre csökkent az elmúlt évben. Kaposváron mintegy húszszázalékos csökkenésrõl számolnak be. Szita Károly polgármester közölte, addig folytatják a küzdelmet, amíg a város teljes területérõl ki nem
irtják a parlagfüvet. A feladatot közmunkások végzik, ám alkalomszerûen a lakosság is részt vállalhat a parlagfû irtásából –
mondta el a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy az idõs kaposváriaknak díjmentesen lekaszálják a területüket, ha ezt
kérik. Bejelentést egy immár harmadik
éve mûködõ „parlagfûvonalon“ tehetnek
a segítséget kérõk, de ezen a vonalon várják a lakossági bejelentéseket az elhanyagolt, gyomos területekrõl is.
Az önkormányzatok a tárcaközi bizottságtól százhúsz-százötvenmillió forintra pályázhatnak eszközvásárlás céljára
évente; idén 414 helyhatóság kapott erre

forrást. A parlagfû-mentesítésre fordított
összes forrás egyébként minden évben
meghaladja a hatmilliárd forintot.
Tavaly az önkormányzatok több
mint ezer esetben rendeltek el kényszerkaszálást, és 1138 alkalommal szabtak ki
bírságot. A megyei növényvédelmi és talajvédelmi igazgatóságok tavaly majdnem 4500 esetben, több mint ötezer
hektáron rendeltek el kényszerkaszálást.
A kormány tavaly indította el a
Parlagfûmentes ház akciót, amelyhez
2007-ben az összes önkormányzat közel
fele, 1556 település csatlakozott. Az ösztönzõ kampányban összesen 67 ezer ház
kapott elismerõ matricát
A megbízott beszámolt arról is,
hogy tavaly 1005 esetben rendeltek el
közérdekû védekezést, és 1138 alkalommal szabott ki bírságot belterületen a
jegyzõ, összesen harmincmillió forint értékben. A bel- és külterületen kiszabott
összes bírság tavaly kétszázmillió forint
volt. Az illetékes hivatalok szerint a
szankcióknak van visszatartó erejük, az
egyszer már pórul járt gazdák nem kockáztatják meg ismét a büntetést. Többségük, ha nem is az elsõ felszólításkor, de
befizeti az összeget, tizedük viszi csak
perre az ügyet.
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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