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Rohan a világ, csak kapkodjuk a fejünket. E-ügyintézés – ezt már csakcsak ismerjük úgy-ahogy; m-ügyintézés... Hát az meg micsoda? M, mint
mobiltelefon... No de t-ügyintézés?!
A „t“ itt televízión keresztüli kapcsolatfelvételt jelent a hivatalokkal. Hogyan is?
Kopogtat az ajtónkon az úgynevezett digitális televíziózás. Errõl, ha
tetszik, ha nem, kénytelenek leszünk
tudomást venni, ugyanis Magyarországon 2012. december
31-ével megszüntetik a jelenleg mûködõ analóg televíziós
mûsorszórást. Ez után a hagyományos készülékeken is kizárólag digitálisan – egy úgynevezett set top box segítségével
– lesznek majd foghatók a hazai televíziós és rádiós adások.
Vagyis akinek nem lesz set top-doboza, az egyszerûen nem
tud tévét nézni. Nem merülve bele a digitális televíziózás
technikai rejtelmeibe, annyit mindenképp érdemes tudni,
hogy ez a technológia az internethez hasonlóan alkalmas
kétirányú kommunikációra, vagyis ügyeket is lehet a segítségével intézni.
Egy felmérés szerint tévénézésben a magyarok még az
amerikaiakat is megelõzik. Következésképp mindenkinek lesz
ilyen digitális átalakítója, ha tudja majd, mi ketyeg benne, ha
nem... Márpedig ha így lesz, talán érdemes lenne a közösségek vezetõinek néhány évvel elõbbre nézzniük.
Kutatások bizonyítják, hogy a magyar emberek egyáltalán nem idegenkednek az internetes ügyintézéstõl. Mára
hétszázezren jelentkeztek be az úgynevezett központi ügyfélkapun, így nyolcvanhatféle ügyben idõpontot egyeztethetnek az illetékes hivatallal interneten át, negyvenháromféle ügyben pedig a konkrét ügyintézést is megkezdhetik.
Ennél is elõrébb tart a piaci szféra. Már milliók bankolnak interneten, mozijegyet, pizzát, ebédet rendelnek, biztosítást kötnek, vagy éppen lottószelvényt adnak fel.
Jó lenne tudni a választ, miért maradt le ennyire az önkormányzati szektor? Bár honlapja már szinte minden önkormányzatnak van, csak elvétve akadnak olyan települések,
ahol lehetõvé teszik a portálon át zajló ügyintézést is. Vagyis
nemhogy „t“ és „m“, de még „e“ sincsen.
Jó, ha tudják a döntéshozók, hogy 2010-ben már olyanok voksolnak százezerszámra az önkormányzati választásokon, akik a rendszerváltás után születtek, s számukra az
internet használata olyan természetes, mint nemrég az újságolvasás vagy a telefonálás. A most zajló amerikai választási kampányban soha nem látott jelentõsége van az internetnek. Barack Obama például szinte kizárólag ott vívja –
nem eredménytelennek tûnõ – választási harcát. Legyinthetünk persze erre is, de elõbb-utóbb minden elér minket.
Ha másért nem, hát legalább ezért érdemes lenne egy
kicsit odafigyelni az e-re, az m-re és a t-re is.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Önkormányzati lobbi a költségvetésért
Reálértékben jövõre kevesebb pénze lesz a településeknek

Benyújtotta a kormány az Országgyûlésnek a 2009. évi költségvetés tervezetét, amelyben
az önkormányzati fejezet 1 423
milliárd forinttal szerepel. Ez az
összeg öt és fél százalékkal
több, mint a 2008-as elõirányzat, idén ugyanis 1 349 milliárd
forintot költhetnek az önkormányzatok. Az emelés mértéke
tehát alatta marad az éves átlagban 6,4 százalékra jósolt inflációnak, ami reálérték-csökkenést jelent az önkormányzati
szférában. Emellett a költségvetési tételeken belül számos
olyan terület is van, amelyek finanszírozása egyáltalán nem
emelkedik, azaz nominálisan
ugyanannyi pénz fordítható
egyes helyi feladatokra jövõre,
mint az idén.

Nem változik jövõre a személyi jövedelemadó elosztása, az ideihez hasonlóan nyolc plusz harminckét százalék illeti az önkormányzatokat. Az azonban
már sajnálatosabb, hogy a jövedelem
szempontjából végletesen szétszakadt
országunkban 11,5 százalékkal kevesebb jut a jövedelemdifferenciálódás
mérséklésére.

MAGUKRA

HAGYOTT

KISTÉRSÉGEK?
Az önkormányzatok normatív hozzájárulásai között az elsõ tétel még bizakodásra adhatna okot, hiszen jövõre
a település lélekszáma szerint fejenként 1 691 forintot fordíthatnak az
önkormányzatok település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra,
ami 18,3 százalékkal haladja meg a
tavalyi normatívát, s összegében is
20,8-ról 23,4 milliárd forintra nõ az
erre fordítható összeg. A mosoly
azonban hamar lehervadhat az arcunkról, látván, hogy az összes többi
normatíva ennél jóval alacsonyabb
mértékben emelkedik. Különösen a
kötött felhasználású normatívák ese-
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tében elszomorító a helyzet. A közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ
normatívák összességében 3,5 százalékos csökkenése ilyen, vagy itt az érthetetlen adat, mely szerint a kormány
által oly igen preferált többcélú kistérségi társulások egy forinttal sem kapnak jövõre több pénzt, mint az idén.

NÉHÁNY

T E R Ü L E T , A M E LY

JOBBAN JÁR JÖVÕRE
10,7 százalékkal magasabb, 310 forintos fejenkénti normatívát irányoz elõ a
költségvetés tervezete a gyámügyi igazgatási feladatokra, az építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozKözeledtek az álláspontok
Közeledtek az álláspontok a kormány
és az önkormányzatok egyeztetõ fórumán – így összegezte a keddi ülés
tapasztalatait Jauernik István önkormányzati államtitkár és Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke.
Gémesi György elmondta: az Út
a munkához programban várhatóan
megfelelõ jogi szabályozás születik;,
ezt az önkormányzatok kezdeményezték.
Az úgynevezett monoki példával
– több helység a segélyért közmunkát
ír elõ a rászorultaknak – kialakult,
mindjárt középpontba is került probléma kapcsán azt akarják elérni az önkormányzatok, hogy a segélyezésnek
megfelelõ jogszabályi háttére legyen.
Tárgyaltak továbbá a víziközmûvek tulajdoni helyzetérõl, ami jelenleg
hétszáz települést, illetve önkormányzatot érint. Arról van szó, hogy a víziközmûvek, amelyek állami tulajdonban vannak, az önkormányzatok tulajdonába kerüljenek át. Az önkormányzatok képviselõi azt hangsúlyozták, hogy ez lenne a legjobb megoldás, de azt mindenképpen kizárják,
hogy a víziközmûvek idegen kézbe
kerüljenek. Ezzel a törekvéssel a kormányzat teljes egészében egyetért –
mondta Jauernik István.

zájárulása pedig – feltehetõleg az idei
átszervezésekre való tekintettel –
negyven százalékkal növekszik, 50-rõl
70 forintra fejenként. Ellátottanként tizennyolc százalékkal többet fordíthatnak a fogyatékos személyek, nappali intézményében elhelyezett gyermekek
kedvezményes étkeztetésére, és a gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított ingyenes intézményi étkezés
támogatása is növekszik, mégpedig
harminc százalékkal. Ez talán képes lesz
némileg ellensúlyozni az élelmiszerárak
idei drasztikus emelkedését. Figyelemre
méltó, hogy a szociális étkeztetés támogatásának tervezésekor nem vették figyelembe ezt a szempontot, s ott infláció alatt, 5,2-5,3 százalékkal növekednek csak a normatívák.
Szó volt az ülésen a költségvetési
elõterjesztésrõl is. Gémesi György közölte, hogy az önkormányzatok szövetsége kidolgozta javaslatait, amelyeknek fõ célja az önkormányzatok
mûködési biztonságának elõsegítése.
Elmondta, hogy tavaly a költségvetésben 4,8 százalékos infláció volt meghatározva, ez az idén várhatóan 6,8
százalék körül alakul.
Az eddigi tapasztalatok alapján a
szövetség elnöke azt valószínûsítette,
hogy jövõre az önkormányzatok támogatásában nyolc-tízszázalékos reálérték-csökkenés is bekövetkezhet.
Az önkormányzatok képviselõi hangsúlyozták, hogy ennek elkerülésére,
kivédésére kompenzációs mechanizmusokat, így például gázár-kompenzációt, bérkompenzációt kell meghatározni a költségvetésben. Garanciákat várnak arra, hogy nem fog csökkenni az önkormányzatok mûködési
költségei fedezetének reálértéke, az
legalább az idei szinten marad jövõre.
Jauernik István a kormányzat
nevében úgy foglalt állást, hogy további tárgyalásokra van szükség:
még számos vitás kérdés van az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatban, s mint mondta, ezeket
csak közösen lehet megoldani.
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NÕNEK

A KÖZPONTOSÍTOTT

E L Õ I R Á N Y Z AT O K
A legnagyobb emelkedés a központosított elõirányzatok terén várható, ezen a
csatornán keresztül majd másfélszer anynyi pénzt kíván elosztani az állam, mint
tavaly. Tizenhét százalékkal növekszik az
önkormányzati EU-önerõ Alap támogatása, közel megduplázódik az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása, és az oktatáson belüli teljesítménymotivációs pályázati alapnál is hatvannégy százalékos gyarapodást tervez a
költségvetési törvényjavaslat. Emellett új
támogatási formák is bevezetnek az elõirányzat terhére, ilyen például az óvodáztatási támogatás.
A központosított elõirányzatok nagyobb mértékû növekedése azonban
nem ellensúlyozza a más területeket
meghatározó stagnálást, illetve az infláció alatti minimális növekményeket. Az
önkormányzati fejezet ezzel együtt
összességében csak öt és fél százalékkal
emelkedik – hacsak a módosítások során
nem tudnak az érdekvédelmi szervezetek
ennél többet elérni. Az önkormányzatok
fele napi megélhetési gondokkal küzd,
tehát valószínûleg idén is mindent bevetnek ennek érdekében – hiszen nincs, aki
ne tudná, milyen a helyzet, a fõleg a kistelepüléseken. Gémesi György, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke
élesen bírálta, hogy idén nem került sor

egyeztetésre az érdekszövetségekkel a
költségvetésrõl. A Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ Fórumának elnöke arról
nyilatkozott az Inforádiónak, hogy az önkormányzatok közel fele napi szintû megélhetési gondokkal küzd, s az elmúlt egykét évben huszonöt-harminc településen
volt szükség csõdbiztos kinevezésére.
Minderrõl annak kapcsán esett szó, hogy
szeptemberben elrendelte a csõdhelyzetben lévõ Tiszaderzs minden értékesíthetõ
vagyonának eladását a bíróság, mivel a
település nem tudta rendezni adósságait.
(Csak a kötelezõ feladatok ellátáshoz
szükséges ingatlanok, berendezések és
eszközök maradnak meg, mivel azokat
nem lehet eladni.)

MÁSOK

SPEKULÁLNAK?

Mások úgy próbálják elkerülni a csõdöt,
hogy kötvényeket bocsátanak ki; részben
akkor, ha elérték a hitelfelvételi plafont, s
nincs tovább hova nyújtózkodniuk, másrészt azonban a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) elemzése szerint a tartalékolási
szándék, illetve a hitelfelvételi korlátok
szigorításától való félelem is közrejátszik a
ragályos kötvénykibocsátási hullámban.
A Napi Gazdaság egyenesen úgy fogalmazott cikkében: „spekulálnak az önkormányzatok“. Az mindenesetre tény, hogy
az önkormányzatok pénzforgalmi hiánya
és az adósságállományuk nettó változása
egészen a múlt év végéig lényegében

együtt mozgott: azaz a felvett hitel a hiány finanszírozására szolgált. 2007 utolsó negyedévében azonban szétnyílt az olló, meglódult a szektor hitelfelvétele, s
csak az idei második negyedévben enyhült valamelyest a különbség. A szektor
adósságállománya (beleértve a hiteleket
és a kötvénytartozásokat) 2006 végén
még csak a GDP 2,3 százalékára rúgott,
2008 márciusában viszont ez az arány elérte a 3,2 százalékot.

MÉG

VA N R E M É N Y !

Ezen a nyomáson, úgy tûnik, nem
enyhít a jövõ évi költségvetés tervezete. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
fõtitkára mégid bizakodó. A Világgazdaságnak elmondta: ha nem is a költségvetés tervezésénél, de egy késõbbi
stádiumban jó esély van arra, hogy az
érdekszövetségek hatékonyan lobbizhatnak. Ennek a kisebbségi kormányzás az oka; a kabinet ugyanis jobban
rá lesz kényszerítve a tárgyalásokra,
mint amikor megvolt a többsége a
parlamentben. S miután például tavaly is sikerült a pénzügyi tárca eredeti tervéhez képest negyven-ötvenmilliárddal emelni a szféra költségvetését,
erre az idén még nagyobb az esély –
mondta Zongor, egyébként maga is
sérelmezve az egyeztetés elmaradását.
Nagy Ildikó Emese
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Megegyezés (és hiánya) az önkormányzati szférában
Válogatás az elhangzott, önkormányzatokat érintõ interpellációk közül

Lakos Imre, az SZDSZ képviselõje interpellációt nyújtott be
az önkormányzati miniszterhez Ami a megegyezésbõl kimaradt; mit kíván tenni a kormány az önkormányzatok
anyagi helyzetének javítása és
valódi önállóságának megteremtése érdekében? címmel.
Az interpellációra Gyenesei István önkormányzati miniszter
válaszolt. A választ Lakos Imre
nem fogadta el, de az Országgyûlés 184 igen szavazattal
181 nem ellenében, tartózkodás nélkül jóváhagyta.

Lakos Imre (SZDSZ): „A miniszterelnök
úr Megegyezés címmel a sajtóban közzétett írásában több, az ország jövõjét
illetõen fontos ügyben fejtette ki véleményét. Vannak azonban ügyek, amelyek még az említés szintjén is alig jutottak szerephez az írásban. Utóbbiak közé tartozik az önkormányzatok helyzete, a települési közigazgatás, az önkormányzás és öngondoskodás kérdése is.
A miniszterelnök úr dolgozata megoldási javaslatként pusztán egy újabb testület, a beruházásbarát települések közössége felállítását javasolta. Arra kérem miniszter urat, elsõként tehát ennek a tervezett grémiumnak a mûködésérõl, annak közjogi kereteirõl, a hozzá
csatlakozás módjáról és lehetséges címzettjeirõl, valamint a közösség által gyakorolt jogosítványokról, a tagok esetleges kötelezettségeirõl nyújtson számunkra rövid tájékoztatást.
Mint azonban tárcavezetõként ön
is bizonyára jól tudja, a települési önkormányzatok problémáinak legfõbb
eredete nem a beruházásbarát helyi politika hiánya. A kistérségi feladatellátás
szabályozatlansága, az önkormányzati
és állami feladat-elhatárolás elégtelen
volta, a tagadhatatlan forráshiány, az
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egymásba csúszó feladat- és hatáskörök, az uniós integráció és kompatibilitás alacsony szintje mind-mind olyan
problémák, amelyek azonnali és rendszerszerû átalakítást igényelnek.
Kérdésünk: melyek tehát a miniszterelnöki dolgozatból levezethetõ konkrét minisztériumi tervek, amelyek a fenti problémákra megoldást jelenthetnek?
Milyen átfogó átalakítások eredményeképpen jöhet létre egy, a mainál hatékonyabban mûködõ, a településen élõk
érdekét még jobban szolgáló önkormányzati rendszer?
Az SZDSZ már évek óta az erõs régiókra épülõ közigazgatási rendszer felállítását javasolta, hasonlóan ahhoz,
amit még miniszteri kinevezése elõtt ön
is szorgalmazott. 2006 júniusában
internetes naplójában is kifejtette a kívánt átalakítás fõbb ismérveit, amelyek
egy állami akaratot érvényesítõ testület
helyett a helyiek érdekét szolgáló költségtakarékos és erõs regionális rendszerrõl szóltak.
Ma, amikor ön az elsõ számú felelõse ennek a munkának, indokolt tehát
megkérdeznünk, hogy mit tett eddig a
minisztérium, milyen tervek alapján fog
a következõ másfél évben cselekedni a
régiók szerepének és lehetõségeinek, az
önkormányzás és öngondolkodás megerõsítése érdekében?“
Gyenesei István önkormányzati miniszter: „Mivel a Megegyezés mint dokumentum önkormányzati területen
nem írta felül az Új Magyarország elnevezésû kormányprogramot, törekvéseink sorvezetõje továbbra is ez utóbbi.
A Megegyezés közvetve szolgálhatja az
önkormányzatok erõsödését.
Az MSZP–SZDSZ-kormány tûzte ki
célul az önkormányzati rendszer reformját. A reformcsomagra, annak egy

jelentõs részére azonban az ellenzék
nemmel szavazott. Ugyanakkor a kétharmados támogatás hiányában is születtek sikerek. Példaként említem a teljes
körûvé vált kistérségi rendszert. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az önkormányzati rendszer megújítása, hatékonyabbá tétele érdekében. Az alapvetõ
célok változatlanok. Ma is egyértelmûen vállalható a korábban kialakított
program.
Kérdésére válaszolva: nem változott az álláspontom az erõs önkormányzati középszint kialakításáról sem.
Igaza van képviselõ úrnak, komoly gond
az önkormányzati mûködési források
elõteremtése, különösen most, amikor
a fejlesztési lehetõségek az uniós források miatt jelentõsen bõvültek, és emellé
saját erõt kell az önkormányzatoknak
biztosítaniuk.
A további munkánkban természetesen erõsödõ támogatottságra törekszünk az elõkészítõ munkák során. Az
egyeztetések kiemelkedõ színtere a
Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ
Fóruma, a KÖEF, amelyben az elmúlt hónapokban jelentõs ügyekben sikerült
egyezségre jutni. Elsõ kérdésére válaszolva: a Beruházásbarát településekért
program a nagyobb fejlesztési forrásokat
fogadni akaró települési önkormányzatok számára kíván segítséget nyújtani. A
részletek kidolgozás alatt állnak. Amint
ez elkészül, Bajnai miniszter úrral közösen összegezve elküldjük önnek is, illetve
mindenkinek, aki erre kíváncsi.
Tisztelt képviselõ úr! Meggyõzõdésem, hogy az önkormányzati rendszer
átalakítása a legnagyobb tartalék a társadalmi béke megteremtése érdekében.
Kérem ehhez az ön, frakciója és a teljes
magyar parlament támogatását.“
Munkatársunktól

Reflektor | Költségvetés

Javult a helyi büdzsék minõsége
Tolnában minden költségvetést megkifogásolt a közigazgatási hivatal
CSÖKKENT
Az önkormányzatok költségvetési rendeleteinek negyvennégy százalékával – 1 410 rendelettel – kapcsolatban tettek
törvényességi
észrevételt
2008-ban a közigazgatási hivatalok. Tavaly ez az arány
még ötvenegy százalék volt; a
tendencia tehát javuló. Csökkent a feltárt jogsértések száma is, de még mindig több
ezer törvénysértõ elemmel találkoznak a központi hivatalok
a költségvetési rendeletekben.
A közigazgatási hivatalok ellenõrzése
megállapította, hogy a 3 194 helyi
önkormányzatból tizennégy önkormányzat nem alkotta meg költségvetési rendeletét, illetõleg a vizsgálat
idõpontjáig a jegyzõkönyv nem érkezett meg – derül ki a hivatalok által leadott adatok alapján az Önkormányzati Értesítõben közzétett részletes
elemzésbõl. A jobban és kevésbé jól
teljesítõ területeket vizsgálva kiderült:
az illetõ tizennégy önkormányzat közül tizenkettõ Tolna megyében található, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg,
egy pedig Komárom-Esztergom megyében.

É S Z A K- A L F Ö L D :
A P O N T O S S Á G M I N TA K É P E
A költségvetési rendeletek 94 százalékát az Áht. által elõírt határidõben,
február 15-ig a képviselõ-testületek
elé terjesztették, ez az elmúlt év 90,5
százalékához képest javulást jelent.
Az egyes régiókat tekintve megállapítható, hogy a költségvetési rendeleteket határidõben legmagasabb arányban az észak-alföldi (100 százalék), a
nyugat-dunántúli (99 százalék), valamint a közép-magyarországi (98
százalék) régió önkormányzatai alkották meg. A határidõn túl elfogadott
rendeletek aránya legmagasabb a délalföldi régiót alkotó önkormányzatoknál (19 százalék).

A F E LT Á R T

JOGSÉRTÉSEK SZÁMA
A törvényességi észrevétellel érintett
költségvetési
rendeletek
aránya
negyvenégy százalék (1 410 rendelet),
mely szintén javuló tendenciát mutat,
mivel a 2007. évben a rendeletek ötvenegy százalékával kapcsolatban tettek
észrevételt a közigazgatási hivatalok. A
legtöbb rendelet, melyre vonatkozóan
észrevétellel éltek, a dél-dunántúli és az
észak-alföldi régiókban született (a
megalkotott rendeletek 66, illetve 63
százalékára bocsátottak ki törvényességi
felhívást). A dél-dunántúli régión belül is
kiemelkedik Tolna megye, ahol valamennyi költségvetési rendeletre észrevételt tett a közigazgatási hivatal. A legkevesebb észrevételt a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal tette,
ezek a megalkotott rendeletek tizenhét
százalékát érintették csak.
Csökkent a feltárt jogsértések száma, míg 2007-ben egy-egy törvényességi észrevétellel érintett költségvetési rendelet átlagosan négy jogsértést (összesen 6 544 jogsértés) tartalmazott, addig
2008-ban ez a szám háromra (összesen
3 805 jogsértés) csökkent.
A kisebbségi önkormányzati költségvetésekkel kapcsolatban azonban
több észrevételt tettek a hivatalok, mint
tavaly: az észrevétellel érintett határozatok aránya tizenháromról tizenhét százalékra emelkedett.

A

LEGFÕBB GOND AZ

E G Y E Z T E T É S E K K E L VA N
Összességében megállapítható, hogy
még mindig nagy számban fordulnak elõ
törvénysértõ költségvetési rendeletek. A
jogsértések nagy része mulasztásban nyilvánul meg – jellemzõen a rendelet elõkészítésének szakaszában nem tesznek eleget a jogszabályokban megfogalmazott
egyeztetési, véleményeztetési eljárás
lefolytatása kötelezettségének. Emellett
az jellemzõ, hogy ha volt is egyeztetés,
azt nem dokumentálták, vagy a dokumentumokat nem csatolták a jegyzõkönyvhöz. Hiányosságként említhetõ,
hogy a koncepciók egy része csak szöve-

ges értékelést tartalmaz, számszakilag
nem mutatták be a várható bevételi-kiadási elõirányzatokat, valamint nem hoztak döntést a költségvetés készítésének
további munkálatairól.
Mulasztások voltak azon a téren is,
hogy a polgármester a koncepcióhoz
kapcsolódva nem adott tájékoztatást a
gazdálkodás háromnegyed éves helyzetérõl. Gyakran elõforduló hiányosság,
hogy elmarad egy kötelezõen bemutatandó elem képviselõ-testület elé terjesztése, vagy az ismertetés ellenére a mérlegeket nem csatolják a jegyzõkönyvhöz.

TIPIKUS

JOGSÉRTÉSEK

A költségvetési rendeletek tartalmát illetõen örvendetes, hogy csökkent a törvénysértõ rendeletekben fellelhetõ jogsértések száma. Típushibák ugyanakkor
változatlanul vannak a rendeletekben;
az államháztartási szabályok megsértésével hiányos a rendelet szerkezete, a
kötelezõen bemutatandó mérlegek és
kimutatások nem teljes körûek.
A jellemzõen elõforduló törvénysértések – az elmúlt évhez hasonlóan – az
alábbiak:
• nem tartalmazta a rendelet az elõirányzat-felhasználási ütemtervet;
• nem mutatták be az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként;
• hiányzott a felújítási elõirányzatok célonkénti, és a felhalmozási kiadások
feladatonkénti meghatározása;
• a rendelet nem tartalmazta, vagy változtatással tartalmazta a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatában foglaltakat;
• elmaradt a polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti, valamint
ezen belül külön tételben az általános
és céltartalékok elõirányzatainak bemutatása;
• nem vagy nem teljes körûen részletezték kiemelt elõirányzatonként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerveik kiadásait, vagy
azok önkormányzati szintû összegzése maradt el.
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
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Merre fejlõdik a térinformatika?
Ma már valószínûleg nincsen
olyan polgármester, vagy akár
képviselõ, aki ne hallott volna a
térinformatikáról. Azt azonban
bizonyára kevesen tudják, hogy
a gyorsan fejlõdõ technológia
révén milyen sokféle felhasználási területe van már ennek a
tudománynak. Többen figyelmeztetnek, hogy legalább azok
használhatnák a térinformatikai alkalmazásokat, akik drága
pénzen vásároltak ilyet.
A térinformatikai, geoinformatikai vagy
más szóval földrajzi információs rendszerek (angolul Geographical Information
System – GIS) olyan megoldások, amelyek földrajzi helyhez köthetõ adatok kezelésére, elemzésére és megjelenítésére
alkalmasak. Mára ezek a technológiák
teljesen hétköznapivá váltak. Gondoljunk
csak a gyorsan terjedõ webes térképekre
(GoogleMaps) és az olcsó, GPS-alapú
helymeghatározó készülékekre. Ennek is
köszönhetõ, hogy egyre több cég, vállalkozás, hivatal, önkormányzat találkozik a
térinformatikai rendszerek használatának
vagy meglévõ rendszerekbe integrálásnak
kérdésével.
Egy nemrégiben megtartott konferencián, amelyet a graphIT Kft. rendezett,
a legújabb térinformatikai felhasználási
lehetõségeket mutatták be. A cég a világ
egyik legjelentõsebb GIS-technológiaszállítója, az amerikai Intergraph Co. partnereként immár húsz éve dolgozik ezen a
területen.
Niklasz László, a graphIT Kft. GIS-üzletági igazgatója megnyitó beszédében
arra hívta fel a figyelmet, hogy sok cégnél
és önkormányzatnál megvették ugyan az
alkalmazásokat, de vagy egyáltalán nem
használják azokat, vagy nem tudják,
hogy milyen sok területen profitálhatnának ebbõl a technológiából.
Az Intergraph Co. kelet-európai
igazgatója szinte fantasztikus filmekbe illõ fejlesztésekrõl számolt be. A cég által
kidolgozott technológiát használják például a New York-i metróban, ahol a biztonsági kamerák képeit folyamatosan
szoftverekkel elemzik. Ha például egy
csomag tíz percnél hosszabb ideig nem
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mozdul, a rendszer riasztást ad ki.
Ugyancsak az Intergraph technológiáját
vezették be San Fracisco repülõterén,
ahol a rendszer arra is alkalmas, hogy
adatbázisok összekapcsolása révén egy illegális behatolót tökéletesen azonosítson. A kamerák képeinek visszamenõleges elemzésével meg tudják állapítani,
hogy merrõl jött az illetõ, arcfelismerõ
szoftverek a rendõrségi archívumoktól
kérhetnek segítséget, a kamerák a rendszámát is leolvassák annak a kocsinak,
amivel érkezett, illetve az azonosítás után
akár az illetõ elõzõ napi tevékenységére is
találhatnak adatokat. Mindezt perceken
belül. Természetesen ehhez az is hozzájárul, hogy Amerikában a szeptember 11.
(9/11) néven hírhedetté vált merénylet

sak a közvélemény gyors tájékoztatására
is. Barkóczi Zsolt, a Hunagi (Hungarian
Association for Geo-Information – Magyar Térinformatikai Társaság) elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós
csatlakozás nyomán fokozatosan különbözõ kötelezettségeknek kell megfelelnünk, de egyúttal újabb lehetõségek is
nyílnak elõttünk. Ilyenek például az európai adatbázisok összekapcsolásából nyerhetõ információk. Szorgalmazta, hogy a
magyar államnak néhány térinformatikai
alkalmazást ingyenesen hozzáférhetõvé
kellene tennie. Fontosnak tartaná az önkormányzatoknál dolgozó szakemberek
képzését, a térinformatikai felhasználási
lehetõségek mind szélesebb körû propagandáját. Hasznos lenne az is – mondta

után jelentõsen mértékben lazultak az
adatvédelmi korlátozások.
Az Intergraph szakemberei elemezték mind az említett terrorcselekmény,
mind a Katrina hurrikán körüli események
tapasztalatait. Ezek feldolgozása nyomán
dolgoztak ki egy olyan, térinformatikára
alapozott bevetésirányítási rendszert,
amely egy adott esetben sokkal jobban
összefogná a meglévõ erõforrásokat,
mint ahogyan ez
eddig a valóságban történt. Ezt a
szoftvert kisebb katasztrófák – árvizek, balesetek
– esetén is jól
lehet használni.
A
rendszer
olyan képeket,
térképeket generál rövid idõ alatt,
amelyek alkalma-

–, hogy költségelemzésekkel bizonyítsák
a hivatali felhasználók számára, milyen
nagyságrendû megtakarítások érhetõk el
a térinformatika alkalmazásával. Az sem
mellékes szempont, hogy a döntéshozók
tisztában legyenek azzal: a náluk felhalmozódott, ma csak „lefagyasztott“ adatvagyonnak nagyon is komoly piaci értéke
van.

Munkatársunktól

Katasztrófák esetén gyorsan adható térképes tájékoztatás a közvéleménynek
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graphIT Kft. - az egyik hazai piacvezetõ
Térinformatikai alkalmazások az önkormányzati igazgatásban
A graphIT Kft. több mint
tizenöt éve a magyar térinformatikai piac meghatározó szereplõje. Tevékenysége a térinformatika felhasználásának széles skáláját fedi az igazgatási alkalmazásoktól egészen az üzleti élet támogatásáig. Lapunk
Niklasz László GIS-üzletági igazgatót kérdezte a cég jelenlegi
helyzetérõl, terveirõl, legsikeresebb termékeikrõl
Mi áll a cég üzletpolitikájának középpontjában?
Teljes körû szolgáltatás nyújtása,
amely a GIS szoftver és adatbázis
szállításától kezdve az alkalmazásfejlesztésen keresztül a rendszertámogatásig, -fenntartásig terjed. A cél a
magas minõségi szinten kiszolgált,
elégedett ügyfél. Ennek elérését az
évek óta bevezetett ISO minõségirányítási rendszer támogatja.
Miben különbözik a graphIT a
többi piaci szereplõtõl?
Évek óta tapasztaljuk a piac negatív visszajelzéseit néhány piaci szereplõrõl. Mi kizárólag a hosszú távú
együttmûködésben hiszünk. Ha kell,
vállaljuk, hogy apránként, évek alatt
alakítunk ki egy rendszert – ha ez a
felhasználó cég, intézmény érdeke.
Valóban megadjuk a támogatást az
ügyfeleknek. Nálunk a support nem
csak a prospektusban szerepel.
Beszállítóink szoftvereit fejlesztéssel, testre szabással ötvözzük,
munkafolyamatokra „képezzük ki“,
hogy az ügyfélnek ne kelljen térinformatikai szakmérnökké képezni munkatársait. Emellett ez évben megnyitottuk oktatási centrumunkat, ahol
akkreditált felnõttképzési intézményként az ügyfelekkel együtt tesszük
meg az elsõ gyakorlati lépéseket.
Kik a legfontosabb üzleti partnereik?
A graphIT nagy nemzetközi cégek partnere és ezek termékeit értékesíti a hazai piacon. Ezek az Inter-

graph (USA-beli): GeoMedia GISszoftverek; Navteq (USA-beli): jármûnavigációs téradatbázisok; GfK
(NSZK-beli): geomarketing-szoftverek
és téradatállományok. Természetesen
hazai partnerünk is van, a térképi termékek révén számos magyar térképes
adatbázist forgalmazunk
Vannak saját termékeik is? Fontosnak tartják a belsõ innovációt?
A graphIT Kft.-t mindig jellemezte a belsõ innovációra való törekvés.
Széles körben ismertek a Budapest4000 és az OTAB téradatbázis termékei. Jelenlegi csúcstermékünk a GeoPolis településirányítási szoftver. Fejlesztés alatt áll a Nagy-Budapest téradatbázis, a fõváros és agglomerációjának házszámmal ellátott utcatérképe – októberben jelenik meg –, valamint a LoGIS szállításirányítási
rendszer.
Mit tud a GeoPolis, mire tudják
az önkormányzatok felhasználni?
A térinformatika alkalmazásával
az önkormányzati munkában egy
olyan, a hagyományostól eltérõ eszköz áll rendelkezésre, amelynek révén
a feladatok megoldása, végrehajtása
során a földrajzi elhelyezkedés, a területi elhatárolás, változások földrajzi
nyomon követése, a településirányítás szempontjából fontos adatok, jellemzõk területi eloszlása (stb). megjeleníthetõ, vizsgálható, elemezhetõ,
és ennek alapján elõkészíthetõk,
illetve hozhatók egyes döntések. A
GeoPolis portál ezt a támogatást adja az önkormányzati munkához.
A GeoPolis biztosítja különbözõ
tartalmak – pl. térképek, légifelvételek, ellátási körzetek, közlekedési
hálózatok – együttes megjelenítését,
elemzését, illetve tervezéshez, fejlesztéshez való felhasználását; adott területre, körzetbe esõ objektumok leválogatását, azok paramétereinek figyelembe vételével is; térképeken ábrázolt objektumokhoz leíró adatok,
dokumentumok kapcsolását; rendezési és egyéb tervek naprakészen tartását, amivel hozzájárul az önkor-

mányzati feladatok hatékonyabb és
vizuálisan is publikálható végrehajtásához.
A GeoPolis portál lehetõvé teszi,
hogy az önkormányzat létezõ vagy fejlesztés alatt álló honlapja térinformatikai szolgáltatásokkal egészüljön ki. A
portálon szabadon konfigurálható az
alaptérkép, az alaptérképet kiegészítõ
egyéb rétegek, az egyes térképi objektumok leíró adatainak tekintetében. A
GeoPolis portált az önkormányzat
munkatársai a belsõ hálózaton keresztül használhatják a napi munkájuk során, például közigazgatási, építéshatósági feladatok ellátására, de alkalmas
arra is, hogy az önkormányzati honlapot látogató ügyfelek, a helyi lakosok
számára az interneten keresztül térinformatikai információt szolgáltasson.
Miben különbözik a GeoPolis a
piacon lévõ termékektõl?
Minden használatban lévõ rajzfájltípust beolvas bármilyen elõkészítés és konvertálás nélkül. Ezt a piacon
lévõ térinformatikai termékek közül
egyedül a GeoPolis tudja. Emellett
természetesen minden szabványos
adatbáziskezelõvel és -típussal kompatibilis, az Oracle-tõl egy egyszerû
txt.-fájlig. Egy interjú terjedelme nem
bírja el, hogy valamennyi elõnyét felsoroljam.
Mondana néhányat a jelentõsebb ügyfeleik közül?
Hódmezõvásárhely megyei jogú
város, a II., és a XI. kerület önkormányzata, a HM védelmi hivatala,
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium, Nemzeti Hírközlési Hatóság, GfK Hungária Kft., Auchan
Magyarország Kft.
Melyek a fejlõdés irányai?
A településirányításban is egyre
inkább elõtérbe kerül a légifelvételek,
digitális videók, képek, az intelligens
mobil adatgyûjtõk, webtérképszerveres portálok használata. A
graphIT Kft. stabil piaci szereplõként
ezt az irányvonalat képviseli.
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
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Ügyintézés televízión keresztül
A digitális technika új lehetõségeket ad az önkormányzatok kezébe is

Könnyen elõfordulhat, hogy az
elkövetkezõ években tanúi lehetünk a televíziózás újabb feltámadásának – persze nem a
hagyományos formában. A digitális televíziózás (DTV) megjelenésével ugyanis új távlatok
nyíltak meg az elektronikus
ügyintézés alkalmazási területein. Egyesek szerint a televízió
lesz az a platform, amely kellõen egyszerû, bármikor elérhetõ
és könnyen azonosítható kapcsolatot biztosít az állampolgárok és a kormányzat, önkormányzat között ügyeik intézésére.
A kormány még 2007 áprilisában
hozott döntést arról, hogy Magyarországon 2012. december 31. után
leállítják a jelenleg mûködõ analóg
mûsorszórást. Ez röviden annyit jelent, hogy ezután a hagyományos
készülékeken kizárólag digitálisan –
egy set top box elnevezésû készülék
segítségével – lesznek majd foghatók a hazai televíziós és rádiós adások.
Felmerül azonban a kérdés: miben különbözik a digitális televíziózás
a hagyományostól, azon kívül persze,
hogy a jel digitális formában érkezik
a háztartásokba? (A valódi digitális
televíziózás természetesen az, ha
nincsen közbeiktatva set top box; ez
a szerkezet csak a régi, analóg
szerkezetû tévék esetében teszi lehetõvé a vételt, a digitális jelet átalakít-
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va. Kaphatók már eleve digitális vételre gyártott tévékészülékek.)
Amennyiben a felhasználó oldaláról nézzük a digitális mûsorszórási
technológiát, akkor elsõsorban a
képminõség látványos javulását tapasztalhatjuk az eddigihez képest.
Ezen kívül több csatorna vételére
van lehetõség, gazdagabb audio- és
videómegoldásokat használhatunk,
s lehetõségünk van az olyan interaktív szolgáltatások elérésére is, mint
például az online bankszolgáltatások, online böngészés vagy vásárlás.
Megjelenhet azonban egy újabb
alkalmazási terület is a digitális televíziózáshoz kapcsolódva. Ez pedig a
közügyek televízión keresztüli intézése, mely kiterjedhet különféle kormányzati, önkormányzati szolgáltatásokra is. A technológiát az e-government (elektronikus közszolgáltatások), illetve az m-government
(mobiltelfonos közszolgáltatások)
mintájára t-governmentnek keresztelték a friss tudományterület kutatói.
Az ötlet apropóját az adta, hogy
az eddigi kísérletek a közszolgáltatások digitálissá tételére többnyire
problémákba ütköztek. Az elsõ próbálkozás természetesen az interneten keresztül történõ ügyintézés
volt. Az mára szinte tagadhatatlan,
hogy az információs társadalom motorja az internet. Hasznossága és a

társadalomban, illetve a gazdaságban játszott forradalmi szerepe nem
kérdõjelezhetõ meg. Ráadásul a közigazgatás modernizációját is elindította. Ahogy Lõrincz Lajos akadémikus rámutatott: a közigazgatási modernizáció három nagy lendületet
adó impulzusa közül elsõ az írásbeliség, utána következõ az írógép és az
indigó feltalálása, s a harmadik nem
a számítógép – amelyet sokáig csak
mint egy tökéletesebb írógépet
használtak a hivatalokban –, hanem
az internet, amely úgy tûnik, szintén
szervezeti változásokat képes generálni a közigazgatásban.
Tózsa István, a BCE Közigazgatás-tudományi Kar tanszékvezetõje
felhívta azonban a figyelmünket néhány olyan momentumra, amelyet
nem szabad figyelmen kívül hagynunk az internetes közszolgáltatások értékelésekor. Elõször is a lakosságnak csak mintegy ötödrésze képes arra, hogy megszerezze az internetezéshez szükséges technikai eszközöket, s rendelkezik olyan tudással, hogy ezeket használni tudja. A
PC-, az ICT-tudás pénzbe kerül. S
nem beszéltünk még a személyazonosítás problémáiról – digitális aláírás –, amelyek az elektronikus ügyintézésnél felmerülnek, valamint arról, hogy a világháló penetrációja
még a skandináv államokban is csak
hatvan-hetven százalék körül stag-

Informatika

nál; az idõsek körében való elterjesztés nehézségeirõl pedig végképp
nem ejtettünk szót. Ésszerûnek tûnik
tehát, hogy a biztatóbb megoldást a
mobiltelefonok körül keressük. A
mobiltelefon-szolgáltatók hatósugara jóval szélesebb, mint a WLAN (ve-

alakulása kíséri: az m-government,
vagyis a mobil közigazgatás. Problémák azonban akadnak itt is. A legnagyobb akadály nem is az üzenõfelület szûkös volta, hanem a – már az
e-government-nél is fölemlítt – elektronius személyazonosítás megol-

zeték nélküli internet) -rendszereké,
tehát elméletileg valóban bárhonnan elérhetõ a hivatal. Emellett van
még egy nagy elõnyük a maroktelefonoknak: hogy a használatukhoz
nem kell nagy szakértelem. Egy
SMS-t bárki el tud küldeni különösebb informatikai alapismeretek nélkül is, sõt egy WAP-oldal fogadására
és továbbítására is képes. Nem véletlen, hogy a világon a mobiltelefon
közigazgatási alkalmazási lehetõségeit már egy új tudományterület ki-

datlansága, az ezzel kapcsolatos
visszaélések veszélye.
Az e-közigazgatás lehetséges
eszközrendszereit számba véve felbukkant egy új lehetõség is, az interaktív digitális televízió. Ennek teljes
magyarországi penetrációja – mint
említettük – 2012 végén biztos, a
digitális mûsorszórásra való végleges átállással.
A digitális televízió önkormányzati szintû eszköze a kerületi, illetve
települési szinten mûködõ kábel

e-Ü
Ü gyintézés, fõleg a magánszektorban
Ügyeink nagy részét ma már néhány
kattintással elintézhetjük a számítógép elõtt ülve: pénzt utalhatunk át,
ebédet rendelhetünk, biztosítást köthetünk, de akár küldhetünk adóbevallást is az APEH-nek. Már 2001-ben
biztosítási alkuszok is elkezdték alkalmazni az e-ügyintézést; elsõsorban az
autósok éltek ezzel a lehetõséggel.
Ma tizennégy biztosító él ezzel idehaza: az õ ajánlataikat így igen könnyû
összehasonlítani, s velük elektronikus
úton szerzõdni is lehet.
Az e-ügyintézés rohamosan terjed, egyelõre azonban inkább a magánszektorban, mint a közigazgatásban. Pedig szinte minden önkormányzatnak, minden hivatalnak van
már honlapja, de e-ügyintézésre a
legtöbb helyen csak korlátozottan
van lehetõség.

Ennek ellenére érdemes a magyarorszag.hu oldalon, illetve az okmányirodákban ügyfélkapu-azonosítót kérnünk, mert az államigazgatáson belül is sok minden elintézhetõ
ennek segítségével.
Az önkormányzatoknál ma
nyolcvanhatféle ügyben lehet idõpontot egyeztetni, és negyvenháromféle ügyben intézkedést indítani.
Hazánkban a személyes ügyintézés
hagyomány, ezt is lehetõvé kell tenni
a jövõben is. Ma hétszázezer polgárnak van ügyfélkapus azonosítója.
Svédországban minden állampolgárnak van egy tízjegyû azonosító
száma, mindent ezzel lehet intézni.
Még a bankszámlaszámokban is szerepel ez a számsor. Eleve erre alapozták az e-ügyintézést is, ezért vezették
be jóval könnyebben, mint nálunk.

DTV (digitális kábel televízió) lehet.
Ez a megoldás rengeteg elõnnyel
bír: a hivatal szinte bármikor egyszerûen, különösebb szaktudás nélkül,
közel százszázalékos lefedettség
mellett elérhetõ. Az online változathoz hasonló érdemi ügyintézési lehetõségekkel (személyi azonosítás,
ûrlapok letöltése, kitöltése, hitelesítése, iktatása) is rendelkezik. Egyetlen hátránya a helyhez kötöttség; az
– egyelõre – nem hordozható
tévékészülék közelében kell lenni a
használatakor. Itt azonban hasonló
fejlõdés várható, mint a világháló
különbözõ eddigi elérési formáinál:
tévé-WLAN, vagy akár mobil DTV;
errefelé a 3G-s mobiltelefonok és a
tévé összefonódása már jó ideje kijelöli az utat... Ráadásul a digitális kábeltévé egy zárt rendszer, nincsen kitéve az online bûnözés lehetõségének, egy-egy városra, kerületre, kistérségre van szabva mind technikai
értelemben, mind tartalomszolgáltatását tekintve. Jelenlegi ismereteink szerint ez az a platform, amely
az e-közigazgatás jövõjét jelenti.
A televíziós szolgáltatások és
közszolgálati alkalmazások élenjárói
jelenleg az USA, Dél-Korea, Európában Észak-Olaszország (Lombardia
és Emilia-Romagna tartományok),
valamit Anglia.
Az olasz innovációs és technológiai minisztérium közigazgatási informatikai központja már 2004-ben
meghirdetett egy összesen hétmillió
eurós, társfinanszírozást nyújtó pályázatot. Ebben olyan alkalmazások
fejlesztését támogatta, amelyek a
különféle közigazgatási szinteken
már mûködõ elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat digitális földfelszíni terjesztéssel, televízión keresztül is elérhetõvé tennék. A pályázat sikerét jelzi, hogy 29 projekt elnyerte a támogatást az érte induló
56-ból – ami összesen 13 tartományt, 25 megyét, 164 önkormányzatot, 15 hegyközséget, 40 helyi és
országos mûsorszolgáltatót érintett.
Magyarországon DTV egyelõre
nem mûködik még kísérleti jelleggel
sem a közigazgatási területen. Várhatóan Óbuda-Békásmegyer lesz az
elsõ önkormányzati DTV-tesztterület, de egyelõre ez is egy majdani
pályázat sikerétõl függ.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu
Önkormányzati havilap
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Van mit tenni a helyi demokráciáért
Gyenesei István: a jogállamiság egyik tartópillére az önkormányzati rendszer
Az Országgyûlés 2000-ben határozott arról, hogy szeptember 30-át, az elsõ általános
helyhatósági választások napját a helyi önkormányzatok
napjává nyilvánítja. Az Európa

Gyenesei István

Tanács ugyancsak a társadalmak demokratikus mûködésének erõsítése jegyében az elmúlt évben meghirdette a helyi demokrácia európai hetének programját. A Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ Fóruma ebben az évben
döntött arról, hogy a két eseményt közös program keretében, szeptember 30-án ünnepeljék meg az önkormányzatok, 2008. szeptember 30-án
Marcaliban legyen közös országos konferencia A helyi demokrácia Európában és hazánkban témával.
Gyenesei István önkormányzati miniszter a konferencián kijelentette:
tizennyolc esztendõs önkormányzati
rendszerünk, a demokratikus jogállam egyik tartópillére karbantartásra,
újraformázásra szorul. A kihívást a
szervezeti autonómia megõrzése és a
gazdasági autonómia megerõsítése
jelenti. A legjobb gyakorlati tapasztalatok összegyûjtése és elterjesztése, a
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Szemere-indexnek elnevezett önkormányzati toplista indítása az elõrelépés egyik eszköze lehet. Az állampolgár és az önkormányzat kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom,
a helyi önkormányzat a legalkalmasabb az emberek jogainak és érdekeinek érvényesítésére – mondta a miniszter, aki szerint javuló közszolgáltatások kellenek, és szükséges szolgáltatási garanciák beépítése is a
rendszerbe. A 2009. évi központi
költségvetési javaslatban 1 422 milliárd forint – az elõzõ évhez képest 8,7
százalékkal magasabb – állami támogatásban részesülnek az önkormányzatok, amely költségvetésük negyven
százalékát teszi ki. Ez mûködésükhöz
nélkülözhetetlen – de forrásaik nagyobb része nem államtól függõ, hanem saját bevétel, ez pedig differenciálja teljesítõképességüket.
Alfonzo Zardi, az Európa Tanács
helyi és regionális demokrácia és jó
kormányzás fõosztálya vezetõje tájékoztatott az Európa Tanács és a tagországok helyi demokratikus intézményei fejlesztése érdekében tett erõfeszítéseirõl. Megemlítette azt a készülõ
nemzetközi konvenciót, amely a helyi
polgároknak a közügyek intézésében
való demokratikus részvételét európai
sztenderdekkel szabályozza. Hangsúlyozta, hogy aláírás elõtt áll a tagországok helyi önkormányzatai határon
átnyúló együttmûködését érintõ új
nemzetközi szabályozás. Az Európa
Tanács támogatja a tagországok helyi
önkormányzatainak legjobb gyakorlatát átadó programok megvalósítását,
átvátelét is.
Borbély István, Polgárdi polgármestere, az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa alelnöke, a kongresszus magyar delegációjának vezetõje ismertette azt a sokszínû tevékenységet,
melyet a magyar választott képviselõk
az Európa Tanácson belül kifejtenek.
Vázolta azon lehetõségeket, melyeket fölhasználva érvényesíteni tudják
az önkormányzati sajátosságokat és
szempontokat.

Gémesi György, Gödöllõ polgármestere, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke, a KÖEF társelnöke értékelte az önkormányzati érdekérvényesítés helyzetét. Leszögezte, hogy számos területen erõsebb
jogosítványok szükségesek a helyi érdekek megjelenítésére; a Magyar Önkormányzatok Szövetsége javaslatokat dolgoz ki az érdekérvényesítés
eszközrendszerének bõvítésére.
Wekler Ferenc, Mecseknádasd
polgármestere, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke a
kistelepülések helyzetét elemezte, kiemelve, hogy érték az önkormányzati
önállóság, s gyakorlásának feltételeit
minden településen biztosítani kell.
Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének fõtitkára jelezte, hogy Magyarország is csatlakozik az Európa Tanács
Legjobb gyakorlatok programjához,
és hazánkban is meghirdeti azt. Utalt
arra, hogy e kezdeményezést az Önkormányzati Minisztérium mellett
több más tárca és önkormányzati érdekszövetség is támogatja. Cél a helyi példák összegyûjtése és megismertetése, melyek hasznosíthatók minden önkormányzat számára.
Csanády Dániel kutatási eredményekre támaszkodva mutatta be a civil társadalom szerepét a helyi demokrácia kiteljesítésében, elemezte a
hazai civil kapcsolatok helyzetét, és
megjelölte azokat az eszközöket és
lehetõségeket, melyek révén e szervezõdések még hatékonyabban vehetnek részt a helyi önkormányzásban.
A tanácskozás egyik színfoltja
Kovács Viola települési képviselõ, német állampolgár hozzászólása volt,
aki ismertette Vassurány község önkormányzati képviselõ-testületében
szerzett tapasztalatait, és párhuzamot vont korábbi németországi lakóhelyének önkormányzati jellemzõivel,
hangsúlyozva a problémák hasonlóságát.
Munkatársunktól

Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19.
Tel./Fax: 52/558-571, 52/558-575 e-mail: sales@baratsag.hu • www.baratsag.hu
Elhelyezkedés
Szállodánk – a város legmagasabb épülete – pihenõövezetben, a városi gyógyfürdõtõl 200 méterre, a Mátyás király
sétányon található.
Szobáink
139 teljesen felújított kétágyas szobáinkban kiváló lehetõséget biztosítunk a gyógyulni és kikapcsolódni vágyó vendégeinknek a nyugodt pihenésre. Valamennyi szoba erkéllyel, színes televízióval, telefonnal, fürdõszobával,
minibárral és szobaszéffel felszerelt. Emeletenként 6 nemdohányzó szoba is a vendégek rendelkezésére áll.
Mozgáskorlátozott vendégeink részére a földszinten két
speciális szoba áll rendelkezésre.
Gasztronómia
Klimatizált éttermünkben a bõséges svédasztalos reggeli
mellett magyaros, nemzetközi, reform és bio ételkülönlegességeket kínálunk vendégeinknek. A szállodánkban található Tiffany Bár hangulatos környezetben, minden nap
széles sütemény- és italválasztékkal, kávéval várja kedves
venégeinket.
Fürdõ- és gyógyszolgáltatások
A termálcsarnokban két különbözõ hõfokú gyógyvizes medence élményelemekkel (buzgárok, nyakzuhany, derékzu-

hany), súlyfürdõ, Kneip-kúra medencék teszik a gyógykezeléseket hatékonyabbá. Az infraszauna, a finnszauna, a
gõzfürdõ, és a pezsgõfürdõ biztosítják a teljes regenerálódást, és felfrissülést. A Gyógyszálló kertjében egy egész
évben üzemelõ gyógyvizes medence élményelemekkel, és
a nyári hónapokban saját úszómedence üzemel.
Konferencia
A Barátság Gyógyszálló 300 fõ befogadására alkalmas
konferenciateremmel és 3 egyenként 50 személyes szekcióteremmel rendelkezik. Rendelkezésre áll még 2 tárgyalóterem egyenként 15 fõig és a Diana különterem 60 fõ részére.
Sportolás, szórakozás
Sportolásra, szórakozásra a Gyógyszálló alagsorában található U-PUB Sörözõt ajánljuk, ahol ikerpályás automata
bowlinggal, biliárdasztalokkal várjuk kedves vendégeinket.
Nyáron a szálloda elõtti kertben 2 petanque pálya is a vendégek rendelkezésére áll.
Wellness, fitness
Szállodánkban gyógyszolgáltatásaink mellett vendégeinknek lehetõsége nyílik wellness és egészségmegõrzõ programok igénybevételére is.

AKCIÓK, CSOMAGAJÁNLATOK 2008. ÕSZÉRE
„ALUDJON RÁ MÉG EGYET!“ – 5 ÉJSZAKÁS AKCIÓ
Kétágyas szobában/fõ: 51.625.-Ft helyett 44.600.-Ft
Az akció 2008.09.21-tól 12.19-ig érvényes, vasárnappal kezdõdõen, kivéve a kiemelt idõszakokat!

7=8 akció
Amennyiben Ön november 1. és december 21. között 7 éjszakát
tartózkodik szállodánkban, a következõ éjszaka félpanzióval
szállodánk ajándéka!
Polgármestereknek és polgármesteri hivatalban dolgozóknak
akciós árainkból +5% kedvezményt adunk
Kétágyas szobában/fõ/7+1 éj: 62.500.-Ft
Nyugdíjas kedvezmény /7+1 éj: 5.000.-Ft
A csomagok tartalma:
szállás félpanziós ellátással (svédasztalos reggeli, büféfõétkezések), gyógy-, váltó-, pezsgõfürdõ-, szauna, infraszauna, gõzfürdõ
használat, fitness gépek és fürdõköpeny használata, programok
TB támogatott gyógykezelések már 5 éjszakától!
Szállodánk Belföldi Üdülési Csekk és Egészségpénztári elfogadóhely!

További csomagajánlatok: www.baratsag.hu

Városfejlesztés Nagykállóban
Nagykálló nevét hallva sokaknak korábban csak a
pszichiátriai szakkórház, napjainkban esetleg a
Téka-tábor jut eszébe. Juhász Zoltán, a város polgármestere egyre több sikerrel munkálkodik
azon, hogy Nagykálló bekerüljön nemcsak a nemzeti, de a nemzetközi köztudatba is. Ennek egyik
eszköze a város átgondolt fejlesztési terve, mely a
komplex városfejlesztési gyakorlatot követi, és
amelyhez mára jó néhány elkészített és szakmailag kellõen megalapozott projekttervvel rendelkezik a település.

Juhász Zoltán

Juhász Zoltánnak a helyi választópolgárok bizalmat szavazták a a 2004-es
idõközi választásokon. Két év állt a rendelkezésére, hogy bebizonyítsa: a
nagykállóiak nem hiába tették le voksukat mellé.
Arra a változásra, ami a két év alatt
végbement, valószínûleg nem sokan
számítottak: megújúlt a város fõtere, a
Szabadság tér, a belterületi utak jelentõs részének burkolatát felújították – és
mára kiderült, hogy ez még csak a kezdet.
Felismerve Nagykálló térségi oktatási központ szerepét, és azt, hogy a befektetések egyik mozgatórugója a helyi,
de legalább kistérségi szinten rendelkezésre álló szakképzett munkaerõ, megkezdõdött a közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésének elõkészítése.
Másik fontos stratégiai lépés a
komplex városközpont-rehabilitáció

megtervezése volt.
A szándékot tettek
követték, tervpályázatot írt ki az
önkormányzat,
majd a nyertes tervek alapján megtörtént a településrendezési terv
módosítása is, azzal a nem titkolt
céllal, hogy a
2007-tõl 2013-ig
várhatóan kiírásra kerülõ Regionális
Operatív Program komplex városközpont-rehabilitációs pályázatán európai
uniós forrásokat szerezzen. Ehhez a város már 2006-ban konkrét stratégiával
rendelkezett (a pályázatot 2007 végén
írták ki).
Idõközben megalakult a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás, melynek elnöki tisztjét szintén
Juhász Zoltán tölti be.
A 2006-os önkormányzati választásokon, mintegy elismerve a két év munkáját, Juhász Zoltánnak nem akadt kihívója, és a kétéves elõkészítõ munka során megszületett tervek megvalósítására
újabb négy évre biztosították támogatásukról a nagykállói lakosok. A 2006-os
és a 2007-es évek az uniós források fogadására való felkészülés évei voltak.
(2006-ban már nem nagyon volt forrás;
2007-ben még nem volt Brüsszel által
elfogadott fejlesztési terv).
Persze ezek az évek sem teltek el
fejlesztések nélkül. Volt óvodafelújítás,
illetve -bõvítés, további útburkolatfelújítások, a középiskolai tudáscentrum fejlesztése, járdaépítések, szociális
és képzési projektek (HEFOP).
A 2007 végi és a 2008-as hazai és
EU-forrásokat kihasználandó közel
negyven kisebb és nagyobb lélegzetû
pályázatot nyújtott be eddig a város
különféle fejlesztésekre.
Ezek három irány mentén csoportosíthatók: települési infrastruktúrafejlesztés – humánerõforrás-fejlesztés és
szociális rehabilitáció – turisztikai potenciál emelése.
A fejlesztéseket kivétel nélkül az EU
2007–2013-as fejlesztési periódusának

központi témája, a fenntartható fejlõdés és a környezetvédelem szellemében
készítették elõ.

Új Városháza, elõtte park, a park alatt mélygarázs épülhetne

Az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében 2008-ban eddig
Nagykálló középiskola akadálymentesítésére 27 millió forint, Birke tanyára vezetõ kerékpárút építésére 29 millió forint, autóbusz-állomás építésére 170
millió forint, hazai decentralizált forrásból belterületi útfejlesztésre közel
12 millió forint összegû támogatást
nyert.
Elkészült Nagykálló város integrált
városfejlesztési stratégiája, más néven
a Korányi-stratégia, mely stratégiai
koncepció a város hosszú távú fejlesztésének szakmai megalapozása és konzekvens megvalósítása miatt alapvetõ
fontossággal bír.
A Korányi-stratégiára alapozva

nyújtotta be Nagykálló Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1./D pályázati
konstrukcióra a városközpont integrált
funkcióbõvítõ fejlesztésére irányuló pályázatát. A tervezett fejlesztés eredményeképpen megújulna a városközpont,
többek között új városháza, új fedett
piac, a jelenlegi autóbusz-állomás helyén park, alatta mélygarázs épülne.
Megvalósulna a református mûemléktemplom és környezetének rekonstrukciója, és további parkrekonstrukciók,
közterület-rendezések, valamint helyi

célú fejlesztésekre is. Kevesen tudják, de
a nagykállói strandon a hajdúszoboszlóival csaknem teljesen megegyezõ hatású
gyógyvíz várja az ízületi problémákkal
küszködõ látogatókat. A strand jelenleg
csak nyáron üzemel, de rövid távú terv
egy egész évben nyitva tartó fedett termál- és welnessfürdõ építése, ezzel nagyobb mértékû kihasználása a gyógyvíz
nyújtotta turisztikai lehetõségeknek. Erre
a fejlesztésre idén is pályázott Nagykálló
– sajnos sikertelenül.
A másik turisztikai jelentõséggel bíró

területe a városnak a harangodi üdülõés rekreációs terület, a minden évben,
immáron huszonnégy éve megrendezett
Téka-tábor helyszíne. Harangod számos
túraösvényével, nagy kiterjedésû tavával
kiemelt kirándulóhelynek számít a természetközeli turizmust kedvelõk és a természetfotósok körében. A festõi táj már
az elsõ pillanatban magával ragadja az
idelátogatókat természetességével, az
emberi kéz nyomainak szinte teljes hiányával. Szinte – hiszen ide tervezte meg
Eckler Dezsõ (a Makovecz-iskola képviselõje) a Téka-táborhoz a magyarok õsi
kultúráját szimbolizáló jellegzetes épületeit, köztük a „megye hét csodája“ között számon tartott tánccsûr épületét is,
melyek a mai napig a Téka-táborok és
egyéb rendezvények, fesztiválok kiszolgáló épülete. A város ezen a területen
tervezi megvalósítani uniós támogatással
a Lurkó Kuckó kül- és beltéri rekreációs
gyermekcentrumot, Kelet-Magyarország
elsõ ilyen témájú kalandparkját.
Juhász Zoltán, s vele a városvezetés
felismerte, hogy a város és a lakosság
egyaránt profitálhat a területi együttmûködési (INTERREG) projektekben való
részvételbõl. Aktivitását tükrözi, hogy az
INTERREG IVB (Central Europe) programokban résztvevõ kilencvenkét magyar
partner közül három Nagykálló város önkormányzata volt.
A három közüli egy nyertes projekt
nyitókonferenciájára idén novemberben
kerül sor Bécsben.
-most-

társadalmi akciók és
egyéb ún. soft projektelemek. Ezzel egy idõben benyújtásra került
a Nagykálló integrált,
szociális jellegû városrehabilitációja címû pályázat, mely a társadalmi-gazdasági
szempontból leszakadóban
lévõ városrészek és szegregátumok, valamint
az itt élõ lakosság felzárkóztatását tûzte ki
célul.
Nagy hangsúlyt fektet a város turisztikai

S z o c i á l p o l i t i k a

Egyre aktívabbak az idõsszervezetek
Nagyobb szerepet vállalnának a nyugdíjasok településük életében
Információs napokat rendezett
több száz résztvevõvel az ország hat nagyvárosában szeptemberben a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos
Szövetsége (NYOSZ), a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával. Az eddig elõzmények nélküli rendezvénysorozat célja az idõsebb generáció pályázati hajlandóságának
javítása, tájékozottságának
növelése, forrásszerzési képességének megerõsítése volt.

A nyugdíjas civilszervezetek egyre aktívabb szerepet vállalnának településük életébõl – mondta lapunknak az információs napok egyik elõadója, Egerszegi Magdolna európai uniós és pályázati szakértõ
– erre azonban nem mindenhol tartanak
igényt. A nyugdíjasszervezetek a civil társadalom meghatározó szereplõiként
gyakran részesülnek ugyanakkor – igaz,
többnyire jelképes mértékû – támogatásban a települési önkormányzattól.
Egerszegi Magdolna – utalva az Idõsügyi
Tanács intézményére – követendõnek tartotta azt a gyakorlatot, amelyben a nyugdíjas civilszervezetek véleményét kikérik
általában a helyi közügyekben, de legalábbis az idõseket érintõ kérdésekben.

G YA K R A N

NEM ISMERIK AZ

IDÕSEK SZEMPONTJAIT
A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek
Országos Szövetsége (NYOSZ) azzal a
céllal vállalkozott a rendezvénysorozat
megszervezésére, hogy vezetõin keresztül segítse a nyugdíjasszervezeteket az
aktívabb szerepvállalásban, illetve hogy
tájékoztatást adjon a hazai és EU-pályázatokról, illetve a forrásszerzés más lehetõségeirõl. A rendezvénysorozatnak különös aktualitást adott, hogy az esélyegyenlõségi szempontokat mára már
minden pályázatba kötelezõen be kell
építeni; az idõs emberek egyszerû részvétele azonban nem elégséges, mivel
szempontjaik nem elegendõ súllyal jelennek meg a projektekben.

NEM

E L É G M Û K Ö D N I , PA P Í R O N

IS LÉTEZNI KELL
Az információs napokon, amelyeket
Szegeden, Salgótarjánban, Gyõrben, Pécsett, Debrecenben és Budapesten tartották a régiókban mûködõ nyugdíjasklubok vezetõi számára, három, a nyugdíjas civilszervezeteket leginkább érintõ
témakörben hangzottak el elõadások.
Az összességében több száz fõs
hallgatóság az információs napokon
rendszerezhette a civilszervezetek alapításával, a szervezetek pénzügyi és könyvelési elõírásaival kapcsolatos jogi és
közgazdasági ismereteit. A rendezvényen szó esett a civilszervezetek – alapítványok, egyesületek – alapításának
módjáról is, mivel a tapasztalatok szerint
gyakran elõfordul, hogy ténylegesen jól
mûködõ civilszervezetek – köztük elsõsorban kulturális és hagyományõrzõ
szervezetek – nincsenek bejegyezve.
Ezért aztán forrásszerzõ képességük is
igencsak korlátozott, vázolta a fõ gondot Egerszegi Magdolna, hozzátéve, a
létezõ szervezeteknek is fontos, hogy ha
tevékenységük alapján lehetõségük van
rá, szerezzék meg a közhasznú besorolást, mivel a pályázatok egy részén másképp nem is indulhatnak.

A

SIKERES PÉNZSZERZÉS
Z Á LO G A

Legnagyobb érdeklõdés a civilszervezetek forrásteremtõ lehetõségeit bemutató tájékoztatót kísérte. Az elõadó,
Egerszegi Magdolna külön hangsúlyozta az állami források, magánadományok
és a saját bevételek szerepét. Utóbbi
származhat tagdíjakból, különleges
szolgáltatásért kapott költségtérítésbõl,
vagy költségcsökkentésbõl is. Tanulságos volt az a több konkrét példával illusztrált lépéssorozat is, amely Michel
Norton szerint a sikeres pénzszerzés záloga. Elemei a következõk:
1. Legyenek a tények a kisujjában.
2. Építse ki jó hírét.
3. Dolgozzon ki nyerõ ötleteket.
4. Válassza ki a megfelelõ pénzszerzési
stratégiát.
5. Kutassa fel a lehetséges támogatókat.
6. Írjon jó kérvényt és jó pályázatot.

7. Tartsa kézben a kérvényezési vagy pályázati folyamatot.
8. Mondjon köszönetet.
9. Tartsa a kapcsolatot.
10. Térjen vissza.

SZAKÉRTÕK

A P R O J E KT E K B E N

A szakmai elõadás harmadik részében a
magyar és nemzetközi pályázati lehetõségekkel foglalkoztak, bemutatva a
2003 óta létezõ Nemzeti Civil Alap mûködését, kollégiumait, a pályázatok benyújtásának menetét.
Szó esett az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (Támop) civilekre
vonatkozó pályázatairól, köztük az érdekképviseleti szervezetek támogatási
lehetõségeirõl, a fogyasztóvédelem társadalmasításáról, a tudatos fogyasztói
magatartás kialakításának támogatásáról, valamint a partnerség és az esélyegyenlõség horizontális elveirõl. Tájékoztatást kaptak emellett a megjelentek
az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjáról, illetve a Norvég Alap
kiírásairól is.
Egerszegi Magdolna elmondta azt
is, hogy a nyugdíjasszervezeteknek nem
csak a civilek számára kiírt pályázatokat
érdemes figyelniük, hiszen tapasztalataikkal, szakértelmükkel más – elsõsorban
önkormányzat által megpályázható –
források igénybevételénél is szerepet
kaphatnak szakértõként.

HÚSZÉVES

A

N YO S Z

Az információs napok eredményeit
Némethné Jankovics Györgyi, a program koordinátora foglalta össze a nap
végén, valamint ismertette a részvevõkkel a tagszervezetein keresztül
több, mint háromszázezer idõs embert
képviselõ NYOSZ stratégiáját. A novemberben fennállásának huszadik évfordulóját ünneplõ NYOSZ mindenkor
a maximumot kívánja elérni a nyugdíjasok érdekében, de úgy, hogy más
társadalmi rétegek érdekei ne sérüljenek. Hozzátette: a szervezet a magyar
társadalmi élet megkerülhetetlen szereplõjévé kíván válni.
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
2008 október

17

w w w . n y o s z . h u

G a z d a s á g

Budaörs–Csenyéte: 137–37
A gazdagság titka: agglomerációs és idegenforgalmi települések az élen

Magyarország 2008-as vásárlóerõ-térképe szerint Budaörs városa a leggazdagabb magyar
település, míg a legszegényebb
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csenyéte község. Itt mindössze az átlagos vásárlóerõ
harminchét százalékával rendelkeznek, Budaörsön ezzel
szemben – a fõvárost is megelõzve – százharminchét százalékos a vásárlóerõ. A megyék
sorában a sereghajtó továbbra
is Szabolcs-Szatmár-Bereg, de
az öt legnehezebb helyzetben
lévõ település közül három a
szomszédos
Borsod-AbaújZemplén megyében van.

A GfK Hungária idén hatodik alkalommal készítette el Magyarország vásárlóerõ-térképét.
A GfK vásárlóerõindex-tanulmánya 2008–2009-es adatai szerint
változások történtek a legnagyobb,
illetve a legkisebb egy fõre jutó vásárlóerõvel rendelkezõ települések rangsorában. A két évvel ezelõtt még Magyarország legtehetõsebb vidéki településeként számon tartott Hévíz idén
már csak a harmadik legjobb teljesítményt tudta felmutatni (vásárlóerõindex: 135,8). A fürdõvárost Budaörs
(vásárlóerõ-index: 137,3) és a balatoni Csopak (vásárlóerõ-index: 136,5)
elõzte meg. A 2006-ban szintén az öt
legtehetõsebb település között találhatló Telkit Törökbálint (vásárlóerõ-index: 133,1) és Tihany (vásárlóerõ-index: 128,1) szorította le az ötös toplistáról.
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Budaörs és Törökbálint eredménye feltehetõen nagyban köszönhetõ a magas jövedelmû, az agglomerációba kiköltözõ lakosoknak, míg
a három fürdõváros elõkelõ helyezése
valószínûleg az intenzív turizmus
számlájára írható.

BORSODBAN

VA N N A K A

LEGSZEGÉNYEBB TELEPÜLÉSEK
A legutóbbi vizsgálatok során a lista
végén végzõ települések helyzete
látszólag nem sokat változott az elmúlt két évben, hiszen az akkori legalacsonyabb vásárlóerõvel rendelkezõ öt település közül négy továbbra
is a sor hátsó végén kullog. A legnagyobb nehézséggel küzdõ öt faluból
három Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, és a legnehezebb
helyzetben az idei adatok szerint

Csenyéte (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye) van, ahol az egy fõre jutó
vásárlóerõ az országos átlagnak
mindösszesen 37,6 százaléka. Az országos átlag negyven százaléka körüli vásárlóerõvel rendelkezik a
2006-os sereghajtó Gilvánfa (Baranya megye), valamint Szakácsi (Borsod-Abaúj-Zemplén), Kiscsécs (Borsod-Abaúj-Zemplén) és Rinyabesenyõ (Somogy megye).
A megyék rangsorában – Budapestet is ide értve – az elsõ két hely
szilárdnak tûnik: a fõváros továbbra
is mintegy harmincöt százalékkal az
országos átlag felett teljesít, és a
második helyen továbbra is tartja
magát Gyõr-Moson-Sopron megye
(vásárlóerõ-index: 107,4 százalék).
Az országos átlag fölötti vásárlóerõt
tud felmutatni továbbá Fejér, Pest,
Komárom-Esztergom, és Vas megye.

G a z d a s á g

A sereghajtó megye 2006-hoz
képest
változatlanul
SzabolcsSzatmár-Bereg (vásárlóerõ-index:
78,2 százalék), de az utolsók között
van Békés megye (vásárlóerõ-index:
82,7 százalék) és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye is (vásárlóerõindex: 83,9 százalék).
Ez utóbbi megye vásárlóereje, ha egy százalékponttal is, de javult a két évvel ezelõtt
mért adatokhoz képest.

A

szágára vonatkozóan. A hazai eredményeket a GfK Hungária kétévente publikálja vásárlóerõindex-tanulmányában, melynek célja a lakosság és a háztartások rendelkezésre álló, elméletileg

K U TAT Á S R Ó L

A GfK-csoport rendszeresen vizsgálja a vásárlóerõ-adatok alakulását
Európa valamennyi orA budaörsiek felsõoktatási intézményt szeretnének
Mi a gazdagság titka? – mostanság
errõl faggatja minden újságíró a budaörsieket. Két éve, amikor Hévíz került elsõ helyre a GFK Hungária felmérésén, nem volt ez ennyire nagy
kérdés, hiszen Hévíz az ország talán
legpatinásabb idegenforgalmi központja. De hogyan került Budaörs két
év alatt az élbolyba, és miért épp Budaörs, miért nem mondjuk Törökbálint, vagy mint néhány éve, Telki az
elsõ – nos, ez bonyolultabb kérdés.
Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere több sajtóorgánumnak is
azt mondta, szerinte ez a siker a tudatos gazdaságfejlesztésnek köszönhetõ. A település ugyanis igyekezett
alacsonyan tartani az iparûzési adó
mértékét, sõt amíg lehetett, teljes
mentességet is biztosított a kisvállalkozások számára. De a legfontosabb
talán az, hogy a rendszerváltás után
elsõként engedte be a multinacionális vállalatokat, a bevásárlóközpontokat a város határába, ezzel indulva el
egy máig tartó fejlõdési pályán.
A városban most készül az integrált városfejlesztési stratégia. Ennek
keretében augusztusban felmérést
végeztek a lakosság körében, milyen
irányt szeretnének szabni a városuk
fejlõdésének.
A kutatás egyik korántsem meglepõ eredménye, hogy a budaörsiek
szeretnek a városban élni, a megkér-

dezettek fele szerint nagyon jó, további harmaduk szerint pedig inkább
jó az élet Budaörsön. Az ötfokú skálán mért átlag 4,3, ez igen jó eredménynek számít.
A város életében fontos tényezõk közül a megkérdezettek leginkább a kereskedelemmel, vendéglátással elégedettek (az ötfokú skálán
mért átlag szintén 4,3), valamint az
iskolákkal (a kérdésre adott válaszok
átlaga 4,2). Egyaránt 4,0-re értékelték a megkérdezettek a szolgáltatásokat általában, az egészségközpont
szolgáltatásait, valamint a közmûvelõdési lehetõségeket is – utóbbival
leginkább az idõsek elégedettek.
Az úthálózatot, a tömegközlekedést és az óvodai, bölcsõdei intézményeket 3,9-re értékelték a helyiek,
ami még mindig jó eredmény. A tömegközlekedéssel az idõsebbek elégedettebbek az átlagosnál, az úthálózattal pedig a lakótelepen élõk,
míg a kertvárosiak mindkét tényezõt
rosszabbnak ítélik meg, mint a város
többi részén élõ lakótársaik. 3,8-es
átlagot szintén három tényezõ ért el:
a sportolási és szabadidõs lehetõségek, a szociális juttatások, valamint a
város építészeti arculata. 3,6-es átlaggal a közbiztonság az utolsó elõtti helyre került, és legkevésbé a szórakozási lehetõségekkel elégedett a
lakosság: mindössze 3,0-re értékelte.

elkölthetõ jövedelmének meghatározása. A GfK által számolt vásárlóerõ
alapjául a bevallott jövedelmekrõl öszszegyûjtött adatok szolgálnak, ám az
aggregált mutató kialakítását sok más
forrással is – így a vonatkozó munkanélküliségi statisztikával, a
lakosság és háztartások számával, vendégéjszakák számával, személygépkocsiellátottságával, a vállalkozók és vállalkozások számával, a vezetékes telefonnal való
ellátottsággal stb.–
árnyalja, tartalmazza
továbbá a GfK-cenzus-adatokat is.
A felmérést a GfK
Hungária Piackutató
Intézet készítette.
Munkatársunktól

A fejlesztési irányokat kutatva a
vizsgálatból kiderült, hogy a budaörsiek zöme örülne annak, ha valamilyen felsõoktatási intézmény telepedne meg a városban (a válaszok átlaga
4,4).
Ezzel épp ellentétesen vélekedik
a lakosság a toronyházak építésérõl
Budaörsön: válaszadók több mint
négyötöde szerint rossz lenne, mindössze hét százalék támogatná ezt az
elképzelést; az ötfokú skálán mért átlag csupán 1,6.
A választási lehetõségként felsorolt létesítmények közül legnagyobb
sikerre egy termálfürdõ számíthatna
– gyakorlatilag mindenki szívesen látná, és négyötödük állítása szerint
használná is. Nem ütközne ellenállásba egy tanösvény létrehozása sem,
de egy vadaspark, egy aquapark vagy
egy jégcsarnok építését is támogatná
a budaörsiek többsége. Kalandparkot
a lakosság kétharmada látna szívesen
– bár kevesebb mint háromtizede
próbálná ki.
A város fõterének valódi térré
alakítását a budaörsiek ötvenhat
százaléka támogatná, ötödük viszont
kifejezetten ellenezné. Utóbbiak leginkább a hely hangulatának, arculatának elvesztésétõl tartanak; és sokan szeretik a teret jelenlegi állapotában.
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Félszáz repülõtér Magyarországon
A határok mentén is szaporodnak a versenytársak

A belföldi menetrend szerinti
légiközlekedés valószínûleg
már nem fog újjáéledni, a kereskedelmi, a fapados és a
charterközlekedés azonban felfutóban van Magyarországon.
A Börgöndön épülõ új repülõtér egyenesen Ferihegy babérjaira tör.
A fõvárostól alig hatvan kilométerre, a
Székesfehérvár melletti Börgöndön szeretnék felépíteni azt a repülõteret, ami a
–beruházók szerint – Ferihegy igazi alternatívájává válhat. A jogerõs létesítési engedély már megvan, a légi forgalom a
tervek szerint 2010-ben indulhat. A légikikötõ elsõsorban fapados és charterjáratokat fogadna. Ezzel párhuzamosan szintén 2010-re tervezik az utasforgalom beindítását a Veszprém melletti Szentkirályszabadján lévõ (régen katonai) repülõtéren. Folyik a verseny a regionális vezetõ
szerepért, elemzések szerint a babérokat
a kettõ közül az a repülõtér takaríthatja
be, amelyik hamarabb megkezdi a mûködését. A két település között ugyanis túl
kicsi a távolság: egy repülõtér hatósugara
legalább száz kilométer. Börgönd a fõváros közelségével érvel; Szentkirályszabadján már a szovjet katonai jelenlét idejétõl fogva betonozott a leszállópálya.
Magyarországon jelenleg félszáz repülõteret tartanak nyilván, közülük huszonkilencnek van állandó mûködési engedélye. Szolgáltatásaik, lehetõségeik
szerint jelentõs a különbség köztük, a legkomolyabb természetesen Ferihegy, de
emellett a debreceni és a sármelléki repülõtér is állandó határátkelõhellyel rendelkezik. A kisebbek sétarepüléssel, légitaxizással, repülésoktatással csábítják a közönséget.
Azt hogy ez a huszonkilenc repülõtér sok vagy kevés egy olyan országban,
melyet néhány óra alatt a keresztül lehet
autózni, majd a piac eldönti.
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Ami a belföldi légi személyforgalmat
illeti, már el is dõlt a kérdés: körülbelül fél
évet ért meg az elsõ, Debrecen–Ferihegy
légijárat, kérészélete alatt nagyjából tizedakkora utazóközönséget vonzva,
mint amennyire eredetileg számítottak. A
potenciális utasok úri huncutságnak tartottak annyi pénzt kérni egy hazai
repülésért, amennyiért akár Európa másik
végébe is eljuthatnának, míg a repülõtereken töltött idõvel együtt alig pár percet
spóroltak volna az autóúthoz képest.
A menetrend szerinti polgári belföldi
repülés tehát nem éled újjá, köszönhetõen többek között a gyorsforgalmi utaknak. Magyarországon is nõ ugyanakkor a
légi teherszállítás, a kereskedelmi repülés
fontossága: elsõsorban kis tömegû, de
nagy értékû árut érdemes a levegõben
utaztatni. Emellett üzleti körökben egyre
nagyobb igény mutatkozik arra is, hogy
kisebb repülõtereken, kisebb gépekkel rugalmasan és gyorsan juthassanak el az
ország távoli pontjaira (nem véletlen,
hogy a huszonkilenc állandó engedéllyel
rendelkezõ repülõtér mellett még vagy
félszáz nem hivatalos és nyilvános leszállópálya is létezik az országban).
A sármelléki repülõtér jelentõségét
elsõsorban a turizmus adja mára már jelentõs, százezres forgalmával, ugyanakkor nyereséget ez a légikikötõ sem tudott
eddig elkönyvelni. Viszont további forgalomnövekedésre számítanak, hiszen a
schengeni csatlakozással az Európai Unión belül gyorsabbá vált a gépek indítása
és fogadása, s ez versenyegyenlõséget teremt a szolgáltatásoknál a környezõ tagországokhoz képest.
Gondot jelent a repülõtér-üzemeltetõknek, hogy míg Európában az állam
több légikikötõ felújításában szerepet vállal, Magyarországon csak Ferihegynek

nyújtott segítséget. Emellett a szakemberek szerencsétlennek tarják azt is, hogy
amíg Romániában például már tizenkilenc, de még a Magyarországnál kisebb
Szlovákiában is öt nemzetközi repülõtér
üzemel, itthon összesen három. Ez azt jelenti, hogy e három nemzetközi légikikötõn kívül valamennyi repülõtéren minden
utasnak meg kell fizetni a határnyitási díjat, amely a beléptetési szolgáltatások díját, a határõrök, vámosok, rendõrök
munkadíját tartalmazza. Nemzetközi
szinten azoknak a repülõtereknek van
igazi értéke, amelyeket többféle közlekedési eszközzel is el lehet érni. Így nagy
szerepe van a gyorsforgalmi utak és a
vasútvonalak közelségének is. Egy biztos,
amelyik régi repülõteret hasznosítani
akarja a tulajdonosa (fenntartója), arra
elõbb-utóbb talál befektetõt. Gyõrben
például az Audi gyár finanszírozta a beruházást, és a nemrégiben elhagyott taszári
infrastruktúra használatára is többen jelentkeztek már.
Szakemberek szerint a hazai repülõterek egymás között nem is igazán versengenek, mindegyik ismeri elõnyeit, hátrányait, lehetõségeit. Ugyanakkor a határ
túloldalán lévõ légikikötõk jelentõs konkurenciát jelenthetnek: Észak-Magyarországnak Kassa, Délen Pécsnek Eszék –
Szeged és Békéscsaba elõl pedig Temesvár halászhatja el az utazókat.
A repülõtér-fejlesztéseknek egyik közös iránya, hogy a körülöttük lévõ szabad
területeken cargoterminált és ipari parkokat hoznak létre, hiszen a reptér mellé
számos cég szívesen települ a jó logisztika miatt, s ez a megtérülést is gyorsíthatja hosszabb távon – Börgöndön legalábbis ettõl remélik a rentábilis mûködést.
Belsõ Olga Noémi
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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
Kompetenciaalapú
oktatás támogatása

Esélyegyenlõségi
programok végrehajtása

Támogatás megnevezése: TÁMOP-3. 1.
4. /08/2., "Kompetenciaalapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés – Innovatív intézményekben (Ugyanez a Közép-magyarországi régióban: TÁMOP- 3.1.4.KMR)
Beadási határidõ: 2009. 01. 15.
Támogatás célja: A pályázat alapvetõ
célja a sikeres munkaerõ-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását
szolgáló képességek fejlesztése és
kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben,
ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás
módszertanának és eszközeinek széleskörû elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának
korszerûsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre
szabott fejlesztését és megerõsítését, a
rendszerben meglévõ szelektív hatások
mérséklésével, valamint az egyenlõ
hozzáférés és esélyegyenlõség szempontjainak érvényesítésével.
A támogatható tevékenységek köre:
Az alábbi implementációs és innovációs tevékenységeket a pályázónak – a
nevelési-oktatási intézmény típusainak
megfelelõ feladatok vonatkozásában feladatellátási helyenként, a szolgáltatói kosár szakmai tervezési segédlet figyelembe vételével kell megtervezni és
megvalósítani.
a) A kompetenciaalapú oktatás implementációja
b) A hátrányos helyzetû és SNI tanulók
esélyegyenlõségének javítása
c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
5 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
25 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1020
Bõvebben: www.nfu.hu

Támogatás megnevezése: TÁMOP3.3.2/08/2 Esélyegyenlõségi programok végrehajtásának támogatása (A
Közép-magyarországi
régióban:
TÁMOP 3.3.2. KMR)
Beadási határidõ: 2008. 11. 30.
Támogatás célja: A pályázat alapvetõ
célja, hogy a magyar közoktatásban
elõsegítse az esélyegyenlõség érvényesülését és megerõsítse az iskolarendszer esélyteremtõ szerepét a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók vonatkozásában.
Támogatható tevékenységek: Iskolai
szegregáció csökkentése; A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók minõségi oktatáshoz való hozzáférésének
támogatása; Komplex felülvizsgálati,
visszahelyezési programok magas sajátos nevelési igényû gyermek-, tanulóaránnyal rendelkezõ településeken; A
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek korai (hároméves kortól történõ) óvodáztatását biztosító szakmai
programok mûködtetése; Érettségit
adó középfokú oktatási intézményben,
illetve minõségi szakképzést biztosító
szakiskolában történõ továbbtanulási
utak megerõsítése
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
15 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
100 000 000.- HUF
Bõvebben: www.nfu.hu
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Elsõ lépés – foglalkoztatási
támogatás
Támogatás megnevezése: TÁMOP5.3.1/08/2 Elsõ lépés – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezõk képessé
tevõ és önálló életvitelt elõsegítõ programjai támogatására
Beadási határidõ: 2008. 11. 15.
Támogatás célja: A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel

rendelkezõ, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének,
foglalkoztathatóságának és társadalmi
integrációjának javítása a szociális
szolgáltatások és a szociális munka
eszközeivel, az információk, szolgáltatások, támogatások érthetõvé, elérhetõvé tételével, az önálló életvitelhez és
a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák
megerõsítésével,
együttmûködésben a foglalkoztatási
szervezetekkel és más szakterületek
bevonásával.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezetek vagy azok fenntartói pályázhatnak. A pályázati kiírás
célja az alacsony foglalkoztatási esélylyel bíró, inaktív emberek számára
olyan, az öngondoskodási képességet
és kulcskompetenciákat erõsítõ programok, tréningek, képzések, támogató
szolgáltatások biztosítása, amelyek
erõsítik társadalmi integrációjuk esélyét, és lehetõvé teszik, hogy minél
elõbb álláskeresõvé váljanak.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
20 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
80 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 60 - 80
Bõvebben: www.nfu.hu

Iskolai beruházás
támogatására újra kiírt
ROP-pályázatok
Támogatás megnevezése:
• DAOP-2008-4.2.1/2/2F Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése
• ÉAOP-2008-4.1.1./2/2F Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése
• ÉMOP-2008-4.3.1/2/2F Közoktatás
térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázati felhívásához
• NYDOP-2008-5.3.1/2/2F Közoktatási
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
Beadási határidõ: 2008. 11. 05.
Kedvezményezettek köre: Pályázatot
kizárólag az egy évvel ezelõtti pályáza-
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ti kiírás keretében benyújtott, a Közremûködõ Szervezet által befogadott és
a szakmai értékelés során legalább 60
pontot elért, azonban forráshiány miatt elutasított pályázatok projektgazdái nyújthatnak be!
A korábban benyújtott pályázaton változtatás nem hajtható végre!
Bõvebben: www.nfu.hu

15 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
250 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 3 - 7
Bõvebben: www.nfu.hu

100 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
35 000 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 20 - 25
Bõvebben: www.fi.kvvm.hu

Kerékpárút-hálózat
fejlesztése

Elõkészítési tevékenységek
támogatása

Közösségi közlekedés
támogatása

Támogatás megnevezése: KÖZOP2008-3.2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Beadási határidõ: 2008. 12. 31.
Támogatás célja: A Közlekedési Operatív Program célkitûzései között szerepel a régiók fejlõdésének elõsegítése, a
térségek, települések lakosságának
életkörülményeinek javítása. Ennek a
fejlõdésnek eszköze lehet a kerékpáros
létesítmények fejlesztése, mely egyben
növeli a közlekedés biztonságát és lehetõséget teremt a hivatásforgalmi kerékpározás elterjedésének.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
50 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
450 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 35
Bõvebben: www.kiksz.eu

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. A pályázati
kiírás célja, hogy megfelelõen elõkészített projektek kerüljenek végrehajtásra.
Támogatás mértéke (%): 95
Támogatás minimális összege:
5 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
80 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 10
Bõvebben: www.vati.hu, www.pharereg.hu

Támogatás megnevezése: KMOP2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés
elõnyben részesítése
Beadási határidõ: 2008. 11. 03.
Támogatás célja: A konstrukció keretében támogatandó a közlekedési rendszerek elektronizálása, az utasforgalom kiszolgálásának és tájékoztatásának fejlesztése, forgalomirányítási
rendszerének és forgalomtechnikai
eszközeinek fejlesztése. A megvalósuló
intézkedések célja a környezet megóvása, a forgalmi torlódások – ezáltal
az eljutási idõk – csökkentése, és a közösségi közlekedés attraktivitásának
növelése kell, hogy legyen. A régió versenyképességéhez, és a lakosság mobilitási igényének kiszolgáláshoz – a közúti közlekedés mellett – szükség van
alternatív, környezetkímélõ közlekedési
módok biztosítására is.
A támogatható tevékenységek köre:
A jelen pályázati kiírás keretein belül
csak olyan pályázat támogatható,
amely a felsorolt tevékenységek legalább egyikét megvalósítja: • a közlekedési rendszerek elektronizálása; • az
utasforgalom kiszolgálásának és tájékoztatásának fejlesztése; • új forgalomirányítási rendszerek kiépítése; •
mûködõ forgalomirányítási rendszerek
fejlesztése; • a közösségi közlekedés
elõnyben részesítését segítõ forgalomtechnikai eszközök fejlesztése; • elkülönített közösségi közlekedési folyosók
kialakítása; • a kerékpáros és a közösségi közlekedés számára kialakított közös folyosók kialakítása; • buszkorridorok kialakítása.
Támogatás mértéke (%): 90
Támogatás minimális összege:

Hulladékgazdálkodási
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
adottságoknak megfelelõ, technológiájukban differenciált – hulladékgazdálkodási módszerek. A hatékony, térségi
szintû hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az
uniós elõírások által meghatározott országos célkitûzések elérését.
Támogatás mértéke (%): 70
Támogatás minimális összege:

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 minimális összege:
10 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
5 400 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1 - 2
Bõvebben: www.fi.kvvm.hu
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Szeptemberben történt
Cégbezárási hullám
Egymás után zárják be kapuikat, vagy
települnek át más országokba olyan
Magyarországon mûködõ cégek,
amelyek eddig kulcsszerepet töltöttek
be egy-egy város vagy térség foglalkoztatásában. A probléma összetett:
csökken a foglalkoztatottak aránya,
emelett egy összeomló vagy elköltözõ vállalkozás kiesik mint adófizetõ,
a cégektõl elbocsátott emberek pedig
az állam és az önkormányzatok szociális kiadásait növelik. Több polgármester is arra panaszkodott, hogy a
központi politika, az óriási adó- és járulékterhek nem kedveznek a cégek
magyarországi mûködésének. Komoly erõfeszítéseket kell tenniük egyegy vállalkozás megtartásáért, vagy
új cég megnyeréséért.
2008. 09. 01

Megadóztathatják
az üdülési csekket
Visszavetheti a belföldi turizmust az
üdülési csekk tervezett megadóztatása. A gyõri önkormányzat idén
százmillió forintot költött a dolgozók üdülési juttatására. A városvezetés még nem számolta ki, hogy a
pénzt vajon akkor is elõ tudja-e
majd teremteni, ha a kormány 11
százalékos egészségügyi hozzájárulást vet ki a természetbeni juttatásokra az adócsökkentések fedezeteként. Az üdülési hozzájárulás ma
még köztehermentes a mindenkori
minimálbér összegéig; sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem fizet utána adót vagy járulékot. A hasonló természetbeni juttatások adómentességét a miniszterelnök megszüntetné. Az üdülési csekk, az étkezési jegy, az utazási költségtérítés
vagy az iskolakezdési támogatás
után a munkáltatónak 11 százalékos
egészségügyi hozzájárulást kellene
fizetnie. Gyõrben kétezer-ötszáz
közszolgálati dolgozó kap üdülési
csekket az önkormányzattól.
2008. 09. 02

24

Önkormányzati havilap
2008 október

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

Iskolabezárásokra
kényszerítenek
Kerpen Gábor, a PDSZ elnöke szerint az
iskolabezárások nem a gyermeklétszám
csökkenésének következményei; az intézmények megszûnése finanszírozási
problémákhoz köthetõ. „A közoktatás
állami feladat, melyet önkormányzatokon és egyéb fenntartókon keresztül
lát el. A mai modell szerint minden fenntartó megkapja a központi költségvetésbõl a normatív támogatást, amelynek reálértéke azonban folyamatosan csökken.
Ez nem elegendõ az intézmények fenntartására, azaz a normatíva aránya az
önkormányzatok és más fenntartók hozzájárulásához képest rohamosan csökken. A fenntartók így az osztálylétszámok növelésére, az osztályok összevonására kényszerülnek, hogy szinten tarthassák saját kiadásaikat“ – mondja Kerpen.
2008. 09. 03

Önállóak maradnak az
önkormányzati adóhatóságok
Az önkormányzati adóhatóságok APEHba integrálása nincs napirenden – mondta Veres János pénzügyminiszter Balatonfüreden, az adóhivatali dolgozók országos konferenciáján. Nem került le ugya
végleg a napirendrõl, de jelenleg errõl
nem gondolkodnak, ezért nem kell erõket szánni arra, hogy egy ilyen nagy feladat feltételeit megteremtsük – tette hozzá a miniszter. Szerinte az APEH, valamint
a vám- és pénzügyõrség fúziója szintén
nem aktuális. Veres János szerint nincs
esélye annak, hogy a következõ hónapokban jutna idõ a „normál“ adótörvénymódosításokon túl más törvények módosítására.
2008. 09. 08

Ezer forintért árulják
a gerlai kastélyt
Öt évvel ezelõtt, 2004. december 14én az önkormányzat egyszer már eladta a gerlai kastélyt ezer forintért. Feltételül szabták azonban a vevõnek, hogy

a mûemlékvédelmi elõírások figyelembevételével újítsa fel az épületet idén
augusztus 28-ig. Erre azonban nem
került sor, a kastélynál egy kapavágás
sem történt. Mivel a szerzõdés záradékában leszögezték, hogy ha a tulajdonos nem tesz eleget vállalt kötelezettségének, akkor a kastély visszakerül a
város kezelésébe, így az önkormányzat
most ismét vevõt keres az ingatlanra, a
korábbihoz hasonló áron. Újabb feltételeket is beépítenének azonban a
szerzõdésbe, melyek segítségével jobban átlátnák, miként zajlanak a munkálatok.
2008. 09. 09

Szakmai díj Kaposvár
honlapjának
A Magyar Internet Média- és Webdíj
2008 pályázaton Kaposvár Megyei Jogú Város honlapja nyerte el a média és
önkormányzat kategória elsõ díját.
A független szakértõk által odaítélt
szakmai díjat – amelyet elsõ alkalommal adtak át – hetvenhét pályamûbõl
választották ki. A bírálók egységes
szempontrendszer alapján értékelték a
honlapokat, amelynek fõ szempontjai:
a megjelenés, tartalom, funkcionalitás,
felhasználhatóság, standardoknak való
megfelelés voltak.
2008. 09. 10

Tovább szenvednek
a parlagfûallergiások
Egy új kormányrendelet szerint már
nem bírságolhatják meg a jegyzõk
azokat a tulajdonosokat, akik nem irtják saját területükön a parlagfüvet. A
jogkör megvonást az FVM vezette be
gyorsított eljárással. Magyarországon
egymillió-ötszázezer ember allergiás
erre a gyomnövényre. Eddig minden
önkormányzatnál a jegyzõ rendelhette
el a kényszerkaszálást, és egyúttal meg
is bírságolhatta azokat, akik saját területükön nem irtották a parlagfüvet.
Akár százezer forintra is rúghatott ez a
büntetési tétel. A korábbi kormányrendeletet azonban átírta a földmûvelésügyi minisztérium. A szaktárca elvette
az önkormányzatoktól azt a jogot,
hogy ezért a jövõben bírságoljanak. A
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Parlagfûmentes Magyarországért tárcaközi bizottság elnöke levélben fordult Gráf Józsefhez, mert attól tartanak, hogy az önkormányzatok fellépése nélkül eredménytelen lesz az irtás.
2008. 09. 15

Ügyrendi javaslattal nem
fojtható a szó a képviselõbe
Jogszabályellenes az a gyakorlat, ha a
napirendi pont tárgyalásakor egyes
képviselõk nem jutnak szóhoz a testületi üléseken – állapította meg a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal. Több önkormányzatnál ugyanis ügyrendi javaslatokkal
találtak módot arra, hogy a többségben lévõk lezárhassák a vitát és elhallgattassák azokat, akik kritizálnának.
Forgács Imre hivatalvezetõ azt mondja: ügyrendi, eljárástechnikai eszközökkel nem lehet korlátozni a képviselõk
véleménynyilvánítási jogát.
2008. 09. 17

Alig ellenõrzik
a közbeszerzéseket
Hiányos az önkormányzatok és az állami szervek közbeszerzéseinek belsõ ellenõrzése az Állami Számvevõszék
(ÁSZ) legfrissebb jelentése szerint. Az
e-kormányzat bevezetésének akadozása is növeli a korrupciós veszélyt. A
számvevõszék szerint a meglévõ monitoring- és információs eszközök sem
alkalmasak arra, hogy érdemben támogassák a törvényhozást, vagy a teljes közbeszerzési rendszert. A közigazgatási szakértõk szerint az elektronikus
kormányzat teljes körû bevezetése a
közbeszerzéseknél is javítaná az átláthatóságot és a hatékonységot.
2008. 09. 17

Leonar3Do
Bakonyszombathelyen
Az országban elsõként az ezerötszáz lakosú Bakonyszombathely iskolájában
alkalmaznák a Leonar3Do programot,
mellyel személyi számítógépekkel is létrehozható a háromdimenziós iskolatáb-

la, tankönyv és jegyzetfüzet. Pintér Lajos
polgármester elmondta: az új találmányt kifejezetten a természettudományok, a fizika, a kémia és a biológia
oktatásánál használnák, és vállalnák,
hogy referenciaközpontként segítsék az
alkalmazás széles körû elterjedését.
Hozzátette: megkeresték Rátai Dániel
feltalálót, aki rokonszenvesnek találta a
település tervét, és tárgyalásokat kezdtek a program megvalósításáról.
2008. 09. 17

Csalásért ítéltek el egy zalai
polgármestert
Csalás és magánokirat-hamisítás miatt
ítélte el jogerõsen a zalai bíróság Sormás
község polgármesterét, aki önkormányzati és állami pénzekkel ügyeskedett. A
polgármester és társai pénzbüntetést
kaptak; a férfi ráadásul hivatalát is elvesztette, bár az idõközi választásokon újra
megpályázhatja a polgármesteri széket.
„Négy alkalommal elkövetett csalás és
összesen öt rendbeli magánokirat-hamisítás miatt jogerõsen pénzbüntetésre ítélte a Zala Megyei Bíróság Sormás község
polgármesterét. Póczai Zoltán hivatali
megbízatása a hivatali tevékenységével
összefüggésben hozott elmarasztaló ítélet miatt pénteken megszûnt“ – közölte
hétfõn a megyei bíróság szóvivõje.
2008. 09. 23

Gazdaságilag is vonzó
a város cím
Rangot ad, ugyanakkor gazdaságilag is
vonzó a város cím – írja a Világgazdaság
szerdai számában. A lapnak a másfél hónapja városi címet nyert települések polgármesterei nyilatkoztak arról: jelentõs
befektetõi érdeklõdést tapasztalnak a cím
elnyerése óta. A városvezetõk arra is
kitértek, hogy vannak olyan pályázatok,
amelyeken városként már részt vehetnek,
például a városközpontok megújítását
célzó projekteken. A Bács-Kiskun megyei
Hajós ígéretet kapott arra is, hogy felújítják a városukat Kalocsával összekötõ utat.
Több hiper- és szupermarketlánc is jelentkezett, hogy üzletet nyitnának Hajóson,
amely egyébként már a XVIII. században
mezõvárosi rangú település volt.
2008. 09. 24

Új uszoda épült
Százhalombattán
Elkészült Százhalombatta új sportuszodája; a modern létesítmény banki
konstrukcióban, az önkormányzat
egymilliárd-hetvenhárommillió forintos beruházásában épült – közölte a
városháza sajtóreferense csütörtökön.
2008. 09. 29

Kedvezõbb feltételekkel
szabadulhatunk a távfûtéstõl
A korábbinál kedvezõbb feltételekkel
újította meg a távfûtött lakások egyedi
fûtésszabályozásának kialakítására
szolgáló pályázati programot („ökoprogram"“) az Önkormányzati Minisztérium. A korábbi 54 ezer forintos támogatás 77 ezerre növekszik, a támogatási intenzitás maximuma 35-rõl 50
százalékra emelkedik.
2008. 09. 29

Megalakult a Budapest
Fejlesztési Tanács
A fõváros fejlesztésében és mûködésében érdekelt kormányzati és önkormányzati szervezetek tevékenységének
koordinálásra Steiner Pál fõvárosi miniszterelnöki megbízott vezetésével
megalakult a Budapest Fejlesztési Tanács. A tanács feladata a kiemelt fejlesztési tervek összehangolása és az,
hogy biztosítsa az uniós pénzek fölhasználásának elszámolhatóságát.
2008. 09. 29

Monokon tárgyalnak a helyi
segélymodellrõl
Monokon tárgyalnak azon települések
polgármesterei, ahol korábban helyi rendeleteket fogadtak el, mely szerint csak
az kaphat segélyt, aki munkát vállal, és az
kaphatja meg a gyerekek után járó támogatást, aki gyermekét iskolába, óvodába
járatja. A találkozón egymás között beszélik meg, milyen közös fellépés kell ahhoz, hogy a szociális törvény ilyen irányú
módosítását minél hamarabb és minél
hatékonyabb formában elérjék.
2008. 09. 30
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Nagyecsed már a szabadpiacról veszi a gázt
A jogszabályok már ma lehetõvé teszik, de néhány éven belül
kötelezik is az önkormányzatokat, hogy az intézményeik számára szükséges gázt a szabadpiacon vásárolják. Nagyecsed,
a román határ melletti kisváros
az elsõ magyarországi település, amely az önkormányzati
gázszolgáltató-váltás mellett
döntött, és ezentúl az EMFESZ
Kft.-tõl (Elsõ Magyar Földgázés Energiakereskedelmi és
Szolgáltató Kft.) szerzi be ezt a
fajta energiahordozót.
Minden olyan intézménynek, amelynek
jelenleg közüzemi gázszerzõdése van,
törvény által biztosított joga, hogy saját
döntésével felmondja jelenlegi közüzemi
szerzõdését, és a szabadpiacon mûködõ,
gázkereskedelmi céggel kössön szerzõdést. A 2008. évi XL (A földgázellátásról)
szóló törvény alapján: 2009. június 30-tól
a 100m3/h feletti fogyasztók már valamennyien a szabadpiacról kötelesek földgázt vásárolni. Ez a kötelezettség – a földgázbeszerzés területén – eleinte csak a
nagyobb önkormányzatokat fogja érinteni. 2010. június 30-tól azonban már a
20–100 m3/h fogyasztóknak is ilyen módon kell beszerezniük az energiát; ez a
mennyiségi határ már az önkormányzatok döntõ többségét bekapcsolja ebbe az
új rendszerbe.
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A szabadpiaci forgalmazás területén
az önkormányzatok körében elsõként az
EMFESZ Kft. (Elsõ Magyar Földgáz- és
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
jelent meg. Az EMFESZ Kft. 2003-ban, a
hazai gázpiac liberalizációja után kezdte
meg gázszolgáltatói tevékenységét. Az
ipari fogyasztók gázellátásának területén
az EMFESZ Kft. volt az elsõ szabadon választható gázszolgáltató. Az EMFESZ Kft.
jelenleg kétszázötven kiemelt ipari fogyasztót lát el több mint nyolcszáz telephelyen. A cég 2007-ben a legnagyobb
magyar vállalatok rangsorában a harminchatodik helyet szerezte meg.
Az EMFESZ Kft. – gas.hu márkanév
alatt – idén februárban szintén elsõként
kezdte meg a fogyasztók által szabadon
választható lakossági gázszolgáltatást.
Szintén ez év második felétõl pedig az
önkormányzati
szektorban jelent
meg.
Az EMFESZ Kft.
az önkormányzatok
számára egyedi üzleti
feltételeket
ajánl,
személyre
szabott szerzõdéskötési lehetõségeket biztosít és – ami
talán a legfontosabb – egyénileg
kalkulált, a fogyasztás mértékéhez és

jellegéhez igazított kedvezõ árat biztosít.
A lehetõséggel elsõként Nagyecsed, a román határ melletti kisváros élt, és szeptembertõl már az EMFESZ Kft.-tõl szerzi
be ezt a fajta energiahordozót. Kovács
Lajost, a település polgármesterét különösen az fogta meg, hogy a kedvezõ
pénzügyi konstrukció mellett elõzetesen
mindenre kiterjedõ, nagyon alapos tájékoztatást kaptak.
Feltehetõen érdemes lesz más önkormányzatoknak is megfontolniuk az
átállást, hiszen az energiára fordított öszszeg elég jelentõs arányt tesz ki – különösen az általa fönntartott intézmények –
költségvetésébõl. Itt a legkisebb megtakarítás is megérezhetõ. Ráadásul az önkormányzatok gázszolgáltató-váltása
rendkívül egyszerû,
nem jár mûszaki átalakításokkal, valójában
az eddigi jogi-pénzügyi konstrukció megváltoztatásáról van
szó. Még kedvezõbb
árat érhetnek el a tárgyalásokon, ha a beszerzésre több szomszédos település társul
egymással.
Jelenleg az ország
majd háromezer-kétszáz települése közül
kétezer-hétszáz van rákapcsolva az országos
gázvezetékhálózatra.
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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