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A Localinfo szerkesztõsége szakmai lapunkon keresztül is igyekszik
friss, hasznosítható információkkal és tartalmas, az álláspontok kialakítását elõmozdító cikkekkel segíteni az önkormányzati tisztségviselõk és
közalkalmazottak mindennapos felelõsségteljes munkáját. Kiadványunk
azonban támaszkodni kíván olvasóink észrevételeire is, ezért várjuk az
önök véleményét, reflexióit az önkormányzati hírekre, megjelent cikkeinkre és konferenciáinkon elhangzott elõadásainkra.
Címünk: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Telefon: 262-2211, fax: 262-2211
e-mail: szerkesztoseg@localinfo.hu

Recept: Végy egy szerencsétlenkedõ
kormányt, adj hozzá egészben egy
konok, konstruktivitásra és együttmûködésre képtelen ellenzéket, majd ezt
öntsd le egy kiadós világgazdasági
válsággal. Az így elkészült ételt pedig
etesd meg azzal, aki megérdemli.
Sajnos ez csak a mesében lenne
ilyen igazságos; mert ezt az ételt
megint mi fogjuk megenni.
Minden évben azt gondolják az
önkormányzatok: na, ennél rosszabb már nem lehet. Pedig lehet. Úgy látom, hogy 2009-bõl nézve az idei év nagyon könynyûnek, jónak és sikeresnek fog tûnni.
Lássuk a tényeket. Az már bizonyos, hogy az állami támogatás drasztikusan csökken 2009-ben. A központi költségvetés
egyre inkább kivonja magát a kötelezõ feladatok finanszírozásából, mind nagyobb arányt kellene az önkormányzatoknak kigazdálkodniuk, ha lenne honnan. Ráadásul jósolhatóan csökkenni fognak az iparûzési adóbevételek is. A közszférában
sztrájkhangulat uralkodik, hiszen itt is csökkennek a bérek.
Az elbocsátási hullám negatív hatása szintén az önkormányzatoknál csapódik le egy idõ után, hiszen a segélyezésre
szorulók és azok családtagjai végül a polgármesteri hivatalok
irodáinál kötnek ki.
A menekülési utak többségét is eltorlaszolták. Vagyont, ha
lenne még, nehéz eladni, hiszen pang az ingatlanpiac. Hitelt
már csak a legerõsebbeknek adnak. Kiszivárogtak olyan banki
feketelisták, amelyek alapján a kis önkormányzatok többségének már erre a forrásra sincsen esélyük.
Még a kormánypárti oldalon is úgy becsülik, hogy ezres
nagyságrendû lesz azoknak a településeknek a száma, amelyek
közvetlen pénzügyi segítségre szorulnak majd, hogy elkerüljék
a csõdöt. Mindenki megszorító intézkedésekre kényszerül,
hogy átvészelje a – ki tudja, meddig tartó – nehéz idõket.
Az önkormányzati érdekszövetségek – tudjuk, belõlük is
fél tucatnál több van –, addig vitatkoztak dörgedelmes álláspontjukon, hogy mire valamennyien aláírták volna azt a dokumentumot, amelytõl meg kellett volna rettenniük a döntéshozóknak, már rég elfogadták a parlamentben a költségvetés sarokszámait.
A legrosszabb, hogy az ilyen típusú tûzoltás közben még
remény sincs a reformokra, pedig a közigazgatási rendszer
gyökeres átalakítása nélkül csak válságról válságra bukdácsolunk.
Vajon igaz lehet az a szlogen, hogy a válság esélyt is teremt? Valóban „a minél rosszabb, annál jobb elve“ alapján,
éppen ez a helyzet kényszeríti rá a politikai elitet, hogy feladva
eddigi magatartását, tényleg megegyezzen végre a reformról?
Nem tudom. Már nem merek optimista lenni.
A nyitómondatban felvázolt recept alapján készült ételhez
senkinek nincs kedve. Köszönjük, nem kérjük! Megvárja a politikai elit, hogy a fejéhez vágják fazékkal együtt?
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Az elmulasztott reform árnyékában
Csak a túlélésre játszhat az önkormányzati szféra

Borús képet festenek az önkormányzatok jövõ évi helyzetérõl
a szakértõk, politikusok, önkormányzati érdekszövetségek. Az
önkormányzatok bevételei reálértéken csökkennek, eközben
már most is sorra jelennek meg
az önkormányzati csõdökrõl
szóló hírek. Veres János pénzügyminiszter parlamenti felszólalásában igyekezett a pozitívumokra is felhívni a figyelmet,
ám a mérleg nyelve messze a
negatív oldalra billen. Ilyen finanszírozási feltételek mellett
az önkormányzati rendszer átfogó reformja nélkül mindenki
az önkormányzatok ellehetetlenülésétõl tart.
A rendkívüli helyzet rendkívüli válaszokat igényel – jelentette ki Veres
János pénzügyminiszter az október
18-án újra benyújtott, majd október
31-én módosított költségvetési törvénytervezet általános vitájának kezdetekor. A miniszter azt hangsúlyozta, hogy nyolcvan éve nem volt a jelenlegihez fogható rossz világgazdasági helyzet, emiatt a kormánynak is
lépnie kellett. „E rendkívüli döntések
közé tartozik, hogy a kormány a
szeptember végén benyújtott jövõ
évi költségvetés tervezetét október

9-ét követõen szinte egy hét alatt
átdolgozta, majd amikor kiderült,
hogy a világgazdasági krízis hatásai
még erõteljesebbek, újabb, a jövõ
évi költségvetéssel kapcsolatos intézkedésekrõl is döntött“ – mondta.
– Az újabb döntéseink ismertek: jövõre nincs lehetõség arra, hogy a
közszférában emelkedjenek a bérek,
ezenkívül arra sem tud a kormányzat
felelõsséget vállalni, hogy a közszférában megtörténjen a 13. havi bér
kifizetése 2009-ben. Sajnos nem tehettünk mást, olyan intézkedések is
szükségessé váltak, amelyek a nyugdíjasokat is érintik. Ezek közé tartozik a 13. havi nyugdíj 80 ezer forintban történõ maximálása, valamint
az, hogy a 13. havi juttatásban csak
az öregségi és a rokkantnyugdíjasok
részesülnek – fogalmazott a pénzügyminiszter.
Ezt kiegészítve Veres János azt is
közölte, hogy a közszolgálatban
dolgozók bére, keresete más módon
emelkedhet, s a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény módosítása következtében emelkednek bizonyos vezetõi juttatások. Az Új tudás,
mûveltség mindenkinek program
alapján emelkednek egyes, az érintettekhez kapcsolódó juttatások. A
2008-ban havi részletekben folyósított 13. havi illetmény 2009. januári
elszámolásakor jelentkezõ kifizetési

különbözetet a kormány a céltartalékból többletforrásként kompenzálja. A közszféra bérrendszerében
meghatározott soros elõmenetelek
érvényesülnek 2009-ben is - állította
Veres. Végül a különbözõ munkáltatói hatáskörben végrehajtható intézkedések – mint illetményeltérítés,
címadományozás – is javíthatják a
kereseti színvonalat bizonyos szûk
körben.

NÕ AZ EU ÖNERÕ
ALAP KERETE
A helyi önkormányzatok pénzügyi lehetõségeirõl szólva elmondta: 2009ben a központi költségvetés a helyi önkormányzatok számára a 2008. évi
korrigált elõirányzathoz képest 1,9
százalékkal nagyobb, összesen 1 275
milliárd forint forrást biztosít. Ezen túl
az európai uniós fejezeti támogatások
312 milliárd forinttal bõvítik az önkormányzatok lehetõségeit, ebbõl fejlesztési célú 270 milliárd forint. Annak érdekében, hogy a saját forrás hiánya ne
legyen akadály az európai uniós támogatásban részesülõ beruházások megvalósításának, 2,5 milliárd forinttal,
17,6 milliárd forintra emelkedik a rászoruló önkormányzatok által az európai uniós önerõ alapból igénybe vehetõ támogatási keretet.

AZ

E S É LY E G Y E N L Õ S É G R E
FÓKUSZÁLNAK

Ami a nagy önkormányzati ellátórendszereket illeti, a közoktatásban elindul
az Új tudás – mûveltség mindenkinek
program. Ennek fókuszában az esélyegyenlõség javítása, a hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók fokozottabb
segítése, felzárkóztatása és a mindezen feladatokat végzõ, nagyobb terhet vállaló pedagógusok anyagi elismerése áll. Ennek jegyében többek között ösztönözni kívánják a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeknek
már az iskolai elõkészítést megelõzõ
óvodáztatását, az ezt vállaló szülõk
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anyagi támogatásával. Megnyílik a lehetõség az óvodákban a második életévüket betöltött bölcsõdés korúak fogadására. Bõvülnek az integrációs folyamatokat felgyorsító programok, a
felzárkóztató, fejlesztõ foglalkoztatás
lehetõségei. Kiegészítõ illetménnyel ismerhetõ el a halmozottan hátrányos
helyzetû, a sajátos nevelési igényû
gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó
pedagógusok munkája, továbbá az
osztályfõnökök magasabb munkaterhelése.

F OGL ALKOZTATÁSBÕVÍTÕ
INTÉZKEDÉSEK
2009-ben kiemelt feladatként kezeli
a kormány a segélyezési rendszer átalakítását, a rendszeres szociális segélybõl élõ, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzését, foglalkoztathatóságuk javítását, a számukra
felajánlható munkalehetõségek bõvítését – mondta el még beszédében
Veres János. A cél az, hogy a segélyen lévõk közül a munkára képesek
a jövõben segély helyett munkabérbõl szerezzék meg a megélhetéshez
szükséges jövedelmet. Ebben nagy
szerepet szánnak az önkormányzatoknak is, ugyanakkor a segélyezési
rendszer átalakítása szükségessé teszi a kapcsolódó finanszírozás megújítását is. „Olyan finanszírozási
megoldást kerestünk, amely a közfoglalkoztatásra és a segélyezésre
rendelkezésre álló pénzeszközök átalakításával, az önkormányzatoknak
a közfoglalkoztatás megszervezésére való erõteljes ösztönzésével garantálja az új program pénzügyi feltételeit“ – foglalta össze a változások lényegét a pénzügyminiszter.
Ezen új rendszerben a rendelkezésre
álló mintegy kilencvenhárommilliárd
forint közel fele szolgál foglalkoztatási célokat a korábbi huszonhárom
százalékkal szemben.

BÕVÜLNEK

AZ ÉTKEZÉSI

TÁMOGATÁSOK
Folyatódik a szociális rászorultság
alapján járó ingyenes étkeztetés kiterjesztése is. 2009. január 1-jétõl a bölcsõdék, óvodák és az általános iskolák
1–5. évfolyamai mellett már a hatodik
évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk is ingye-

nesen vehetik igénybe az intézményi
étkeztetést.
A gyermekek esélyegyenlõségének biztosítása érdekében a kormány fontosnak tartja, hogy a rászoruló gyermekek nyári étkeztetése
stabil rendszerré váljon. Erre a célra
már évek óta biztosít forrásokat a
központi költségvetés a települési
önkormányzatoknak – Ez 2008-ban
1,2 milliárd forint. Ez az összeg
2009-ben az adófizetõk által felajánlott személyi jövedelemadós egy
százalékokból bõvül, s ezáltal meg is
duplázódik. Ebbõl mintegy százezer
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek immár
kéthónapi nyári étkeztetését lehet
megoldani.
A miniszter szerint folytatódik a
társult feladatellátás ösztönzése is,
amelynek révén egyre több feladatot
vállalnak a többcélú kistérségi társulások is. Ennek fedezetét azonban
nem találtuk a költségvetési törvényjavaslatban.

IDÕ

HIÁNYÁBAN ELMARADT

A KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁS
Az önkormányzati érdekképviseletek
megkezdték egy közös állásfoglalás kialakítását a kétszer átdolgozott költségvetési törvénytervezetrõl, ám amire
hivatalosan is aláírhatták volna mind a
heten, a parlament már elfogadta a
sarokszámokat, így gyakorlatilag okafogyottá vált a közös fellépés. Az alábbiakban ismertetett, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ) által lapunknak átadott közös
állásponttervezet Zongor Gábornak, a
TÖOSZ fõtitkárának elmondása szerint
tükrözi az érdekszövetségek álláspontját, azonban hivatalosan nem tekinthetõ közös állásfoglalásnak.

NAGY

REÁLÉRTÉK-

CSÖKKENÉS

2009-BEN

A módosító javaslatok szerint 2009ben az önkormányzatok a központi
költségvetésbõl 1 275,6 milliárd
forint forráshoz jutnak. Ez a 2008.
évi eredeti elõirányzatnak a 94,6
százaléka. A tervezett négy és fél
százalékos inflációt figyelembe véve
a központi források 2009. évi reálértéke a 2008. évi összeg kilencven
százaléka. A 2008. évi korrigált elõ-

irányzathoz képest a 2009-es központi források 1,9 százalékkal növekszenek. A tervezett infláció miatt
ez esetben is reálérték-csökkenéssel
számolhatunk. Az önkormányzatok
kiadási struktúrája ismertében az
infláció mértéke önkormányzati körben lényegesen nagyobb. Szakmai
becslések szerint jövõre tizenöt
százaléknyi infláció prognosztizálható az önkormányzati szférában.
(Energiahordozók, energia, élelmiszer- és gyógyszerkiadások teszik ki
a dologi kiadások döntõ hányadát.).
Mindezek alapján megállapítható,
hogy az önkormányzatok jövõ évi
költségvetésbõl származó bevételei
reálértékben messze alulmúlják az
idei évit, ami az intézmények mûködtetését, a fenntartási költségek
és kötelezõ feladatok finanszírozását ellehetetlenítik.

SZTRÁJK

FENYEGET

A KÖZSZFÉRÁBAN
A módosító javaslat az önkormányzati
szféra számára azt jelenti, hogy a második változathoz képest a 2009-es
bérbefagyasztás miatt 73,1 milliárd
forint kikerül a központosított elõ-irányzatokból. Emellett a 13. havi juttatás elmaradása miatt 71,9 milliárd
forinttal csökkennek a bérhordozó
normatívák és támogatások, s a szociális juttatások nominális szinten tartása miatt 6,9 milliárd forinttal csökkennek a pénzbeli szociális juttatások és a
jövedelempótló támogatások.
A nemzetgazdaság egészében tervezett és a törvényjavaslat módosítását
szükségessé tevõ további megszigorítások terheinek többsége a fentiek figyelembevételével döntõen a közszférát, az önkormányzatokat sújtja – állapítja meg a szakértõi anyag. A makrogazdasági prognózisok szerint a költségvetési szférában a nettó átlagkeresetek 5,5 százalékkal csökkennek, miközben 1,6 százalékos nettó átlagkereset-növekedéssel számolnak országos
szinten. A válságból eredõ terhek ilyen
fajta szétterítése elfogadhatatlan –
szögezi le az állásfoglalástervezet: csak
az arányos teherviselés szerinti elvonások fogadhatók el nagyobb megrázkódtatás nélkül a társadalom különbözõ szféráiban.
Kétséges azonban, hogy ezen a
területen van-e még mozgástér, az
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Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság mindenesetre igyekszik eredményeket kicsikarni a kormánytól – lapzártánkig sikertelenül. A november 29én a Parlament elõtt tartott tüntetéshez mintegy harminc szakszervezet
csatlakozott, s január 12-tõl sztrájkkal
fenyegetnek, ha addig sem sikerül
eredményt elérni.

CSÖKKENÕ

I PA R Û Z É S I

ADÓBEVÉTEL VÁRHATÓ
Visszatérve a költségvetés számaihoz:
a törvényjavaslat és a módosító indítványok az önkormányzatok összes bevételét 2009-ben 3284 milliárd forintban prognosztizálja. Az összes bevételben a módosítás után is a legkritikusabb három tétel az iparûzési adóból,
a vagyonértékesítésbõl, valamint a hitelfelvételbõl illetve kötvénykibocsátásból származó tervezett összeg. (Az átdolgozott változat reálisabban számol
a kiadások között a kamatra és a tárgyi
eszköz felhalmozásokra tervezhetõ ráfordításokkal.)
2009-ben a makrogazdasági pálya az újabb változatban lényeges változást mutat. Eszerint a GDP egyszázalékos csökkenése jósolható. A gazdasági recesszió a multinacionális cégek,
a hazai kis és középvállalkozások termelésének visszafogását, csökkenését,
esetleges megszûntetését is jelenti. A
gazdasági válság elhúzódásával kell
számolni. Erre figyelemmel az önkormányzatok iparûzési adóbevételei
2009-ben mindenképpen a 2008-as
szint alatt maradnak, szemben a központi számítások szerinti várakozásokkal.
Az ingatlanpiac jelentõs lanyhulása is tartósnak bizonyul. Ez a
keresletvisszaesés és az önkormányzatok vagyonértékesítési lehetõségeinek
kimerülése következtében a jövedelemszerzésnek ez a formája jelentéktelen mértékû lehet 2009-ben.

SZÛKÜLÕ

K Ö L C S Ö N F E LV É T E L I

LEHETÕSÉGEK
A pénzügyi válságból adódóan a kölcsönfelvételek lehetõségei szûkülnek,
szigorodnak, költségeik növekednek.
Ez már most is arra hívja fel az önkormányzatok figyelmét, hogy körültekintõbben döntsenek kölcsönfelvételi
szándékukról, bár a mûködõképesség
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fenntartásához egyre több külsõ forrás
bevonására kényszerülnek. Ennek ellenére vélhetõen nem kerül sor a központi számítások szerinti további 180
milliárd forintos kölcsön felvételére. A
2009. évi makrogazdasági paraméterek alapvetõ megváltozása miatt az
önkormányzatok gazdálkodásának
pénzügyi feltételeit jelentõ összes bevétel reális értéken történõ újraszámolása szükséges.

RÉSZMEGOLDÁSOKKAL

A

GONDOK NEM KEZELHETÕK
A gazdaságilag súlyos gondokkal küzdõ
önkormányzatok száma folyamatosan
növekszik. Az önkormányzati rendszer
még inkább polarizálódik, ami pusztán
belsõ szolidaritással
nem kezelhetõ. Ez a
folyamat egy év költségvetésével nem állítható meg, hiszen
az állam folyamatosan vonul ki az önkormányzati kötelezõ feladatok finanszírozásából, rákényszerítve a csökkenõ
központi forrás által
nem finanszírozott
rész saját bevételbõl
való pótlására. Erre Szita Károly
az önkormányzatok
jelentõs része – köztük is a kistelepülések túlnyomó többsége – képtelen: mivel saját bevétele gyakorlatilag nincs, a
központi forrásoktól függ a feladatellátás lehetõsége, a mûködõképesség maga – állapítja meg az
állásfolglástervezet.
A folyamatosan
romló gazdálkodási
pozíció, a gyarapodó
számú kötelezõ feladat finanszírozásához legalább az átlagosan szükséges források hiánya mára
már az egész önkormányzati rendszer
mûködõképességét
veszélyezteti. Elmulasztották az átfogó
reformot, részmegoldásokkal a gondok
Balogh József
nem kezelhetõk.

AZ

ÖNKORMÁNYZATOK

HÁROM CSOPORTJA
Brutális megvonásokról, végveszélyrõl,
önkormányzatok fekete évérõl nyilatkoznak a költségvetés önkormányzati
fejezetei kapcsán a politikusok, pártállástól és vérmérséklettõl függõen minõsítve a helyzetet.
Balogh József MSZP-s országgyûlési képviselõ, a parlament területfejlesztési és önkormányzati bizottságának alelnöke az önkormányzatok számára „feszes, takarékosságra ösztönzõ
évnek“ nevezte 2009-et.
A politikus három csoportba sorolta az önkormányzatokat. Szerinte
nem lesznek különösebb gondjaik azoknak az önkormányzatoknak, amelyek az
elõzõ idõszakban jól
éltek a lehetõségeikkel, hosszú távra gondolkodtak, elõrelátóan tevékenykedtek, és
ezáltal jelentõs tartalékot halmoztak fel.
Balogh úgy véli, az
önkormányzatok zöme egy második kategóriába
tartozik,
melyben az a jellemzõ, hogy tényleges
megszorító intézkedéseket kell tenniük,
hogy a mûködõképességet biztosítsák. Ezek az önkormányzatok bizonyos programokat késõbbre
kell, hogy halasszanak, de különösebb
központi támogatásra nem szorulnak,
„anélkül is megállnak a lábukon“.
A harmadik csoportba sorolhatók a
hátrányos helyzetû
térségek kis önkormányzatai – számuk
ezres nagyságrendû –,
amelyek központi állami segítség nélkül az
alapfeladataikat sem
tudják ellátni. Részükre a központi kormányzat emelt öszszegekkel pénzügyi
támogatási rendszert
mûködtet. Háromféle
jogcímen kaphatnak
támogatást, melyhez
egyszerûsített eljárás-

Reflektor | Költségvetés

sal juthatnak hozzá.
Ehhez kapcsolódva
Balogh József elismerte, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülõ önkormányzatok
száma növekszik.
Szita Károly, Kaposvár polgármestere a kormány „brutális“ megszorításairól
beszélt egy sajtótájékoztatón. A fideszes
városvezetõ, a Megyei Jogú Városok
Szövetségének ügy- Ódor Ferenc
vezetõ alelnöke rámutatott: az önkormányzatok a jövõ
évi költségvetés tervezetében megközelítõleg 1,3 milliárd forint normatív
támogatást kapnak, ami nemcsak az
ideinél kevesebb, de 2003-ig visszatekintve is az egyik legkisebb összeg.
Ennél kevesebbet csak 2004-ben kaptak. Elmondta: a fideszes vezetésû önkormányzatok növekedési programokat indítanak, hogy segítsenek átvészelni a gazdasági válságot a helyi kisés középvállalkozásoknak.
Ódor Ferenc, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének
(MÖOSZ) elnöke szerint a normatíva
csökkenése miatt sok helyen pénzügyi
biztosok vehetik át az irányítást, az önkormányzatok többsége a korábban
felvett hitelek törlesztése miatt teljes
vagyona eladására kényszerülhet.

V E S Z É LY E S
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOK
Az önkormányzatok bevételei között a
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás látványos növekedése tapasztalható az
utóbbi két évben, és 2009-re is jelentõs kölcsönfelvételt prognosztizálnak a
központi számítások. Ez a jelenség
ugyan önmagában nem minõsíthetõ
negatívnak, ha az önkormányzatok ezt
a pluszforrást olyan fejlesztésekre fordítják, amelyek javítják az életminõséget, a közszolgáltatások színvonalát
emelik, és amelyek mûködtetése az
önkormányzati forrásokból biztosítható – olvasható az érdekszövetségek állásfoglalás-tervezetének függelékében.
Az viszont már súlyos negatív jelzés,
ha az önkormányzatok ennek a pluszforrásnak nagy részét mûködési célra,
mûködõképességük
fenntartására

használják fel, azaz
felélik. A kölcsönforrások visszafizetésének ebben az esetben
nem teremtõdik meg
a fedezete, növekszik
az eladósodás, beindul az adósságspirál.
Az önkormányzati kötvénykibocsátások az államháztartás
számára
is
komolya kockázatokat jelentenek – hívta
fel a figyelmet a
Pénzügyminisztérium
fõosztályvezetõje is
egy
konferencián.
Varga Sándor Tolna megyei polgármesterek elõtt kifejtette: ha a kötvénykibocsátások jelentõsen nõnek, az az
államháztartás hiányát emeli – emiatt
pedig még erõteljesebben vissza kell
fogni a kiadásokat. A fõosztályvezetõ
elõadásában szólt arról is: a 18 700
milliárd forintos államadósságból 900
milliárd forintot tesz ki az önkormányzati szféra adóssága, s ebben jelentõs
részt képvisel a növekvõ kötvényállomány.

A

LEGSZEGÉNYEBBEKEN AZ

ÖNHIKI

SEM SEGÍT?

Az elmúlt hónapban újabb kistelepülések csõdjeirõl érkeztek beszámolók.
Volt, ahol csak úgy tudtak bért fizetni,
illetve segélyt osztani, hogy eladták az
önkormányzat földjét. A közel másfél
évtizede tapasztalható forráskivonás
az önkormányzati rendszerbõl erõteljesen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatok egyre növekvõ számban
küzdenek forráshiánnyal; erre az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatási rendszere
nem tud és nem is szándékozik megoldást kínálni – hívják fel a figyelmet az
érdekszövetségek.
A támogatási rendszer folyamatos
szigorítása miatt részben az innen kihulló, részben a bejutni sem képes önkormányzatok sok esetben eladósodásukkal reagálnak a forráshiányból adódó gazdálkodási problémáikra. Egyre
több azon önkormányzatok száma,
amelyek nem pályázhatnak az ÖNHIKI
támogatásra, miközben fizetési kötelmeiket nem tudják teljesíteni, amire
sürgõsen megoldást kell találni.
Munkatársunktól

Az ÁSZ szerint technikailag megvalósítható a megszorítás
A módosító javaslat szerint az önkormányzatokat a központi költségvetésbõl megilletõ állami támogatások,
hozzájárulások és a személyi jövedelemadó együttes 1427,5 Mrd Ft-os
összege 151,9 Mrd Ft-os csökkenéssel 1275,6 Mrd forintra módosul. Az
elõirányzat-csökkenésbõl 71,8 Mrd Ft
a közalkalmazottak és köztisztviselõk
13. havi illetményére, 73,1 Mrd Ft a
2009. évi bérnövekmények fedezetére, 6,9 Mrd Ft a törvényjavaslatban a
nyugdíjminimum összegének emelkedése miatt az ennek arányában kifizetendõ szociális juttatások (segélyek,
támogatások) növekedésére megtervezett összeg.
A benyújtott törvényjavaslatban
szereplõ elõirányzatok közül a nominálbérek tervezett emelésének elmaradása miatti összeggel a törvényjavaslat 5. számú mellékletében szereplõ „Központosított elõirányzatok“, a
szociális segélyek és támogatások fajlagos összegének 2008. évi szinten
tartása miatt a törvényjavaslat 3. számú mellékletében szereplõ „Pénzbeli

szociális juttatások“, továbbá a törvényjavaslat 8. számú mellékletében
szereplõ „Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzatok által
szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása“ jogcímeken tervezett elõirányzatok csökkennek. A közalkalmazottak és köztisztviselõk 13. havi
juttatásának elmaradása miatt a módosító javaslat a „bérhordozó“ normatív hozzájárulások (törvényjavaslat
3. számú melléklete), normatív kötött
felhasználású támogatások (törvényjavaslat 8. számú melléklete) és a
színházi támogatások (törvényjavaslat 7. számú melléklete) elõirányzatait és fajlagos összegeit csökkenti.
Az utóbbi javaslat a foglalkoztatottak
létszámától és a feladatstruktúrától
függõen eltérõen érintheti az önkormányzatok pénzügyi helyzetét, de a
törvényjavaslatban szereplõ fajlagos
összegek normativitásuk miatt átlagos ellátottságot feltételeznek, így a
forráskivonásra javasolt megoldásokat – szigorúan technikai szempontból – végrehajthatónak tartjuk.
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Az internet mint digitális közmû
Vihart kavart Baja Ferenc ötlete a siófoki e-kormányzat-konferencián
Idén Siófokon tartották meg az
E-Magyarország, e-kormányzat
– 2008 elnevezésû, immáron
hetedik alkalommal megrendezett konferenciát, ahol többek
között felszólalt Baja Ferenc is.
Az informatikáért felelõs kormánybiztos, a Miniszterelnöki
Hivatal (MEH) államtitkára egy
olyan új koncepcióval állt elõ,
mely szerint a közmûvekkel egy
szinten kellene kezelni az internethez való hozzáférést.
A digitális közmû elképzelésének felvázolásával tette izgalmassá felszólalását
Baja Ferenc kormánybiztos az E-Magyarország, e-kormányzat – 2008 címû, Siófokon megrendezett konferencia nyitóelõadásában. Ebben arról beszélt, hogy a jövõben az internetet is
ugyanolyan közmûnek kellene tekinteni, mint mondjuk a víz-, avagy az
áramellátást.
A felvetésre Veres János pénzügyminiszter a következõként reagált: a
terv szerinte megvalósítható, amennyiben az általa ismert költségek valósak.
A kormányzat és az üzleti szektor
párbeszéde ebben az évben egyetlen –
bár viszonylag tág – kérdés köré szervezõdött, tudniillik hogy lehet-e a jelenlegi válsághelyzetre jó válasz az információs társadalom és gazdaság fejlesztésének elõtérbe helyezése.
Az állam és az adózók pénzügyi
kapcsolata e-alapokon; E-közigazgatás, e-önkormányzatok az új stratégia
tükrében és gyakorlatában;
Önkormányzatok és régiók
jövõje; csak néhány
cím a konferencián
elhangzott elõadások közül. A legtöbb
prezentáció egyébként elérhetõ a
w w w. e - m a g y a r orszag.hu
honlapon.
A november 20án és 21-én megrendezett Balaton-parti Veres János
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elõadássorozaton részt vett többek között Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke, Drajkó László, a Microsoft Magyarország ügyvezetõ igazgatója, Menyhárt Zsolt, a GTS Datanet jogi igazgatója, valamint Papp István, a
Magyar Telekom vállalati szolgáltatások
üzletágának vezérigazgató-helyettese.
A nyitóelõadás
végén afféle csattanóként Baja Ferenc elmondta: szükség van
egy olyan alapinfrastruktúrára,
amely
mindenhová eljuttatja
az országban a szélessávú internet-szol- Baja Ferenc
gáltatást, s amelynek
létrehozásában az állam is szerepet
vállal.
Szakmai körökben már korábban
felröppent egy koncepció, sõt egyesek
még azt is tudni vélik, hogy Baja az
unióban is felvetette az elképzelést. Információink szerint a brüsszeli illetékesek támogatásukról is biztosították a
magyar kezdeményezést.

AZ

Á L L A M I B E AVAT KO Z Á S

SZÛKÍTI A LEHETÕSÉGEKET?
Az szinte magától értetõdõ, hogy az
állami szerepvállalással megvalósuló
digitális közmû koncepciójával darázsfészekbe nyúlt a kormánybiztos. A távközlési piac nagyobb
és kevésbé jelentõs cégei egyaránt attól tartanak, hogy ez a koncepció szûkíteni fogja
lehetõségeiket,
mozgásterüket a piacon. Érthetõ, hogy Baja Ferenc igyekezett
tompítani kijelentését,
és az alábbi szavakkal
vezette fel az elképzelést:
„Közös felelõssége az államnak és a
piacnak, hogy ezen a
területen (különösen a

hátrányos helyzetû településeken) jelentõs kapacitásokra jelentõs forrásokat tudjunk elkülöníteni. Tudom, hogy
ez sokakat bizonyos értelemben sokkol, és azt mondják: ez a piac feladata,
egyébként is el lehet
érni minden települést. Tõlük meg szeretném kérdezni: milyen sávszélességgel
és szinkronszolgáltatással, mennyibe kerül ez például az európai léptékhez képest, kielégíti-e árarányt tekintve az állampolgárokat vagy
sem? Ezért fontosnak tartom ezen a
területen olyan szakmai párbeszéd kialakítását, amelynek keretei között szembenézünk a kérdéssel: kell-e Magyarországon digitális közmû, hogyan építsük fel, hogyan álljon rendelkezésre,
hogyan szolgáljunk ki olyan területeket, amelyek piaci módon nem elláthatók...“
A beszéd után egy kerekasztal-beszélgetés keretében vitatták meg a jelenlévõk a további lépéseket, és fûztek
megjegyzéseket Baja Ferenc elõadásához. Ennek során mind a Magyar
Telekom, mind a többi szolgáltató vitában részt vevõ képviselõje (Papp István
és Menyhárt Zsolt a GTS Datanettõl)
hangsúlyozta, hogy a piaci szereplõket
be kell vonni a koncepció megvalósításába. Papp István kijelentette: „a koncepció megvalósítása csak az állam és
a piaci szereplõk együttmûködésével
történhet“.
Sûrû programja ellenére Veres János pénzügyminiszter is elfogadta a
szervezõk meghívását. A Baja-beszéd és
az arról folytatott vita után szólt a kormány válságellenes stratégiájáról és intézkedéseirõl, emellett válaszolt a hallgatóság SMS-ben feltett kérdéseire.

VERES

T Á M O G AT J A

A F E LV E T É S É T
„Mint pénzügyminiszter, hogyan vélekedik a digitális közmû ötletérõl?“ –
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szólt az egyik ilyen kérdés a pénzügyminiszterhez. „Most óvatos vagyok,
mert a végsõ számot még nem ismerem. A gondolat tetszik, ha annyiból
véghezvihetõ, amennyirõl én tudok,
akkor támogatom
az ötletet, a megvalósítás minden további nélkül lehetséges. Arra a forrásra,
amit én láttam leírva, nagyrészt európai uniós pénzbõl
megvan a finanszírozásunk“ – válaszolta Veres. Egy
magát megnevezni
nem kívánó forrás Drajkó László
szerint körülbelül
százmilliárd forintos
összeg szerepel a digitális közmû megvalósításáról szóló
javaslatban.
A
délelõtt
másik
ugyancsak
nagy érdeklõdéssel
fogadott javaslatát,
Drajkó László ter- Menyhárt Zsolt
jesztette elõ. A Microsoft Magyarország elsõ embere szerint az ország infokommunikációs
ügyeit egy kézbe kellene adni, tehát a
kormányzat különféle szerveibe szétdarabolt infokommunikáció kerüljön
egyetlen szervezet ernyõje alá. Drajkó

ezt kiegészítette azzal, hogy az
infokommunikációs stratégia kérdéseit
emeljék a miniszterelnök szintjére. Veres erre azt válaszolta, hogy támogatja
a hírközlés és informatika területeinek
kormányzati központosítását.

M E G S Z Ó L A LTA K
A V Á L L A L AT O K I S
Az konferencián a vállalatoknak lehetõségük nyílt arra is, hogy
termékeiket bemutassák az önkormányzatok
képviselõinek.
Czinege László, a HP
Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese
elõadásában
arról
beszélt, hogy a nyomtatók és fénymásolók
üzemeltetése hatékonnyá tehetõ az önkormányzatoknál is.
Cége megoldásait alkalmazva a költségek
folyamatosan csökkenthetõk.
Több példát láthattunk már arra,
hogy egyszeri beruházással az önkormányzatok költségcsökkenést érnek el,
de késõbb újfent nõnek a ráfordítások,
és visszaállnak a nem kívánt szintre. Az
alkalmazóknak azonban nem szabad

Vita az e-közszolgáltatásokról
Általános vitára alkalmasnak találta
az elektronikus közszolgáltatásról
szóló törvényjavaslatot az Országgyû lés gazdasági és informatikai bizottsága. Az ülésen a kormány képviselõ je elmondta: a javaslat célja, hogy az
állampolgárok távolról is kényelmesebben és hatékonyabban intézhes sék ügyeiket.
A törvényjavaslat három kérdéskört
érint: elsõként a központi elektronikus szolgáltatórendszeren át elérhetõ
szolgáltatások nyújtásának és hozzáférésének eljárási, és bizonyos mértékig technikai feltételeit; másodsorban
az elektronikus közszolgáltatást nyújtó, vagy a szolgáltatás mûködéséhez,
engedélyezéséhez kapcsolódó hatósági tevékenységet végzõ személyek
jogait és kötelezettségeit; illetve a

szolgáltatást igénybe vevõk jogait és
kötelezettségeit.
A javaslat az elektronikus ügyintézést mint eszközt szabályozza, tehát a szolgáltatás tartalmára vonatkozólag nem foglal állást. Ez majd a
tartalommal foglalkozó tárcák feladata lesz.
A javaslat célja, hogy az elektronikus közszolgáltatások mindenki
számára elérhetõk legyenek, s ezért a
közszolgáltatások nyújtása és igénybevétele egy központi elektronikus
szolgáltatórendszeren keresztül történik. Emellett a közszolgáltatásban
részt vevõ szervezeteknek biztosítaniuk kell az ügyintézési folyamatok
átláthatóságát, a közérdekû adatok
megismerhetõségét és a személyes
adatok védelmét is – áll a törvénytervezetben.

csak arra koncentrálniuk, hogy maga a
nyomtatás, sokszorosítás mennyibe
kerül, ugyanis a nagy költségek inkább
a szervezetlenségbõl adódnak. Az optimális eredmény a teljes eszközpark
ésszerû kialakításával érhetõ el Czinege
szerint.
Egy másik elõadás részeként Fehér
András, a Humansoft Kft. igazgatója
azt fejtette ki részletesen, hogy az önkormányzat teendõi, tervei projektként
értelmezhetõek, így azokból portfolió
készíthetõ, amelyeket az informatika
segítségével könnyedén lehet kezelni.
Az IKT-eszközök a helyhatósági döntéshozatalt is megkönnyítik – jelentette ki Fehér, hozzátéve, hogy emellett
könnyen áttekinthetõvé is teszik az
összetettebb projekthalmazt. Természetesen minden ilyen eszköz akkor
hatékony, ha azt az összes rendelkezésre álló adattal feltöltik, és naprakészen tartják.

Peter Körner

Végül a Trans-Europe Kft. munkatársa, Peter Körner az e-kormányzásban használható pdf-megoldásokról
beszélt. Az Adobe szoftverének segítségével például egy ûrlap tartalma
több nyelven is megjeleníthetõ egyazon fájlon belül. Az intelligens dokumentumok egyes rubrikái interaktívan
egyszerûen bõvíthetõk. Ez jól jöhet
például akkor, ha egy iratba szeretnénk
a gyermekeink nevét beírni, ekkor mindenki annyi sort hozhat létre, amenynyire szüksége van.
Ezek mellett képeket is könnyen illeszthetünk a dokumentumunkba, ha
például a biztosítónknak akarunk bejelenteni gépkocsihoz kapcsolódó kárigényt. Az Adobe arra is megoldást
nyújt, hogy egy központi adatbázisból
egyszerûen lehessen adatokat illeszteni
egy sablonos dokumentumba.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu
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Wifi-falu: esély a felzárkózásra
Internetelérés szociális alapon – Hetvenezer háztartást szeretnének bekötni

Alig egy év alatt Borsod-AbaújZemplén és Szabolcs-SzatmárBereg megyében százkét településen ezerötszáz háztartásba
juttatta el kedvezményes áron
a mikrohullámon érkezõ internetet (wifit) egy alapítvány. A
rászorulók az általuk befizetett
harmincezer forintért még gépeket is kaptak. Az Internet Terjesztéséért Alapítvány ambiciózus céljai szerint néhány éven
belül a harmonchárom hátrányos helyzetû kistérségben
hetvenezer háztartást vonnak
be ebbe a programba.
Vannak, akik makacsul hisznek abban,
hogy az internet csodaszer. Pontosabban hogy olyan eszköz, amely szinte
csodákra képes. Ilyen ember Nyírõ András is, aki az elsõ magyar internetes újság, az Internetto fõszerkesztõje volt,
majd ott bábáskodott az azóta internetes nagyhatalommá fejlõdött Index
születésénél is. Azután útja a multivilág
felé vezetett. Egy ideig a T-Mobile tartalomfejlesztési vezetõjeként, majd a
Ringier kiadócsoport újmédia-igazgató-
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jaként dolgozott. Ha nem lenne ilyen
nyughatatlan természet, nyugdíjas koráig elüldögélhetett volna egy világcég
székházában, párnás forgószéken,
légkondival a háta mögött. Ehelyett egy
rögösebb utat választott.
Már szociológia szakos egyetemi
hallgatóként is találkozott a hazai cigányság reménytelen helyzetével, de
akkoriban még más dolgok foglalkoztatták. Mára jutott el addig a felismerésig, hogy az internet ezen a területen
is segítségül hívható. A harmadik világban számtalan ilyen típusú próbálkozás
volt már, ezeket tanulmányozva alakította ki barátaival azt a modellt, amely
úgy tûnik, nálunk is mûködõképes. Ennek lényege, hogy a mélyszegénységben élõ gyerekeknek a számítógéphasználat útján nyújtsanak esélyt a kitörésre.
Ez a modell mûködik Indiában, Brazíliában és Afrika egyes országaiban is. Fontos már az elején leszögezni, hogy nem
a segélyezés egy újabb fajtájáról van
szó. „Mi egy üzletet ajánlunk ezeknek
az embereknek. Messze a piaci ár alatt
juttatjuk
õket
számítógéphez,
interneteléréshez, és tanítjuk meg a
használathoz szükséges alapokat“ –
fmondja Nyírõ András.

A konstrukció a következõ: A projektet szervezõ Internet Fejlesztéséért
Alapítvány által szerzett támogatásokból és az ügyfelek befizetésébõl áll
össze a finanszírozás. A majdani felhasználók harmincezer forintért jó állapotban lévõ, felújított számítógépeket,
és a mikrohullámú internet vételére alkalmas (wifi) kártyákat kapnak. Az
internetelérésért egy évig nem kell fizetniük. Az alapítvány olyan elmaradott
kistelepüléseket keres, ahová egyelõre
piaci alapon nem éri meg a szolgáltatóknak bekötni az internetet. Itt egy helyi szervezettel közremûködve kutatják
fel a potenciális vevõket. Ha megvan a
szükséges létszám, a falu legmagasabb
épületére wifiszórófejet telepítenek,
majd az ügyfelek házára olyan antennákat helyeznek el, amelyek „látják“ a központi adóállomást.

AZ

ELSÕ

EREDMÉNYEK
A projekt saját honlapján így összegzik
az elsõ idõszak eredményeit: WiFi-falu
programunk elsõ szakaszának tapasztalatai alapján úgy látjuk, sikerült olyan,
nehéz anyagi helyzetû, kistelepüléseken
élõ családokhoz elvinni az
internetet, és megtanítani
õket a világháló használatára, akiket a piaci internetszolgáltatók
egyébként
nem érnének el. Ennek
megvalósulásához kellett a
programba bekapcsolódó
családok által vállalt önerõ,
az önkormányzatok szervezésében elér-hetõ mikrohitel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium anyagi
támogatása, és a Magyar
Telekom által biztosított
hálózat.
Alfa pilot projektünk
során Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-SzatmárBereg megyékben százkét
településen
ezerötszáz
háztartásba jutottunk el.

Informatika

MIRE

HASZNÁLJÁK

A

NAGY UGRÁS

A GÉPEKET?

ELÕTT

A WiFi-faluhoz csatlakozók szinte kivétel nélkül a gyerekek miatt döntöttek a
számítógépvásárlás mellett – derül ki a
BME–Unesco Információs Társadalomés Trendkutató Központ tanulmánykötetébõl. A kötet szerkesztõi négy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistelepülésen követték nyomon a program
megvalósulását. A helyi iskolában a diákok minden településen részt vesznek
számítástechnikai képzésen, de tudásuk egyenetlen. Sok esetben nincsen
lehetõség délutáni szabad számítógép-használatra, sem játékra, sem
gyakorlásra. A megkérdezett gyerekeket természetesen elsõsorban a szabadidõs tevékenységek érdeklik (a zenehallgatástól a filmnézésen át a játékig), de tanulásra is használják gépeiket. A résztvevõk között akad olyan
ház is, ahol a család délutánonként közösen szokott a számítógép elõtt ülve
Legyen ön is milliomost játszani. Palkó
József, Abaújkér polgármestere szerint
„a tanár is máshogy néz a cigánygyerekre, ha van otthon számítógépe“.

Nem az internet a fontos, az csak egy
eszköz. A lényeg, hogy a leghátrányosabb helyzetben élõ emberek is kapjanak esélyt arra, hogy saját erõbõl emelkedjenek ki onnan, ahová születtek –
mondta lapunknak Nyírõ András. Mert
sokan ajánlanak megváltó recepteket
számukra, de a
legbiztosabb az,
ha önmaguk találják meg a
megfelelõ utat.
Az
elsõ
nagy akció során három hónap alatt, rohammunkában
végezték el a telepítéseket sok
száz családnál.
Ezután higgadtan elemezték
az elért tapasztalatokat. Úgy látják, hogy a jövõben
az eddiginél oktatáscentrikusabban
kell felépíteni a program folytatását.
Nagyon komolyan szembenéztek
a problémákkal is. Technikai gondok
fõleg a wifivel voltak. Érzékenyek a berendezések, ha nem sikerült elég jól
rögzíteni, akkor a legkisebb vihar is elmozdíthatja a vevõkészülékeket, ami
zavarja a vételt. A gépek jól vizsgáztak,

ÍGY

LÁTJA

A SZOCIOLÓGUS
Csepeli György szociológus szerint a
programban benne van minden: hogy
miért kell információs társadalmat csinálni, hogy a technológiából hogyan lehet új életminõséget kikovácsolni pontosan azokban a szegmensekben, ahol most nincsen
semmi remény. Az itteni
emberek olyan dolgokra
használják az internetet,
amit semmilyen elõzetes
meggondolás nem jelzett
elõre. Az államnak akkor érdemes beszállni ilyen projektbe, ha semmifajta piaci
erõ nem mozdulna rá – és
ez éppen ilyen. Meg tud
mozdítani olyan életeket is,
amelyek egyébként a teljes
reménytelenségben telnének el. Csepeli szerint ha öt
év múlva összehasonlítjuk
majd azokat a környékbeli családokat és
falvakat, amelyek nem kapcsolódtak be
a programba azokkal, amelyek részt vettek benne, egészen biztos, hogy sok
szempontból mérhetõ lesz a különbség.

egy százalék volt a meghibásodási
arány, ami felújított masinák esetében
szép teljesítmény.
Ennél több gond akadt a szoftverekkel. Pontosabban azzal, hogy sok

felhasználó cseréltette ki a linuxot a
közismertebb windows-rendszerre. Ezt
a cserét azonban gyakran nem hozzáértõk végezték, így ebbõl gyakran keletkeztek galibák. Most úgy látják, erõsebb informatikai képzési háttérrel
még csökkenthetõ lenne a hibák száma, és így az internet használata is sikeresebbé, gördülékenyebbé válhat.
A program elsõ szakaszában nem

kellett fizetni az internetért, de a továbbiakban kilencszáz forintos havidíjakkal kalkulálnak. Az eredetileg csak
cigány családokat célzó program fokozatosan kibõvült, ma már bárki igénybe veheti, aki szociálisan rászorult.
Úgy látják, hogy ez a projekt csak
akkor mûködõképes, ha helyi kezdeményezéssé válik, vagyis mindenképpen szükség van olyan helyben mûködõ lakossági szervezetre, amelyik mellé áll. Az
is
elengedhetetlen,
hogy az önkormányzatok is részt vegyenek
benne. Ha ezek nem
teljesülnek, akkor holt
infrastruktúra marad
az, amit az adott helyre
telepítettek. Nem fogja
az elképzelt és elvárt célokat szolgálni.
Ennek a nagyprojektnek a finanszírozása
csak uniós forrásokból
képzelhetõ el – mondta
el végül Nyírõ András,
aki most azért lobbizik,
hogy a harminchárom
legfejletlenebb kistérség felzárkóztatását célzó programba
befogadják ezt a projektet is.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Több pénz maradjon a termelõknél
Uniós agrárpolitika az élelmiszerválság és a klímaváltozás szorításában
Az európai mezõgazdaság jövõjérõl és a világban betöltött
szerepérõl vitáztak az EP és a
nemzeti parlamentek képviselõi november elején Brüsszelben. Az EP szakbizottsága kevesebb támogatást csoportosítana át évente a mezõgazdasági
termelõknek szánt pénzekbõl a
nemzeti vidékfejlesztési programokra.

A közös agrárpolitika (KAP) állapotfelmérésével és a 2013 utáni kilátásokkal foglalkozott az EP mezõgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottsága által november
3. és 4. között tartott kétnapos eszmecsere elsõ napja az Európai Unió hivatalos
honlapjának tájékoztatása szerint.
Hans-Gert Pöttering, az EP elnöke a
találkozó megnyitóján kijelentette: „Célunk egy olyan termelékeny, nagy teljesítményû, jövõorientált mezõgazdaság
megteremtése, amely megõrzi a vidéki
térségeket“.
Mariann Fischer Boel, a mezõgazdaságért és vidékfejlesztésért felelõs biztos
három fõ szempontot jelölt meg az uniós agrárpolitika reformjával kapcsolatban: elõször is az európai mezõgazdaságnak képesnek kell lenni válaszolni a piaci igényekre, különösen az élelmiszervál-

ság idején; másodszor a gazdákat megfelelõ módon kell támogatni; harmadszor
pedig az ágazatnak is szembe kell nézni
az olyan új kihívásokkal, mint a klímaváltozás.
Neil Parish (néppárti, brit), az EP mezõgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottságának elnöke az élelmezés biztonságának jelentõségét hangsúlyozva azt
firtatta, vajon az ágazat milyen mértékû
adminisztratív ellenõrzésével lehet azt
biztosítani.
A találkozó második napja az európai mezõgazdaság szerepét vette górcsõ
alá a világ élelmiszerbiztonságának szempontjából.
„Okulnunk kell a pénzügyi válság tanulságaiból együttmûködve a világ többi
országával annak érdekében, hogy kezelni tudjuk az élelmezési kihívást“ – mondta Michel Barnier, francia mezõgazdasági
miniszter, egyúttel a Tanács elnöke.
Barnier egy az egész világra kiterjedõ élelmezési és mezõgazdasági partnerségben
látja a jövõ zálogát.
„Ma olyan helyzettel nézünk szembe, ahol 923 millió ember éhezik, s e
szám évente további százmillióval emelkedhet, ha nem teszünk semmit“ – hangsúlyozta Jacques Diouf, a FAO fõigazgatója.
A mezõgazdasági reform is téma
volt az EP november 16-án tartott stras-

Veszélyben az európai méhállomány
A Föld méhpopulációjának nagysága az
1970-es évek óta mintegy hatvan százalékkal
csökkent. A környezetszennyezés, a klímaváltozás, a mobiltelefonok elterjedése szerepel a
lehetséges okok között, de a jelenség pontos
indukáló tényezõi mindmáig feltérképezetlenek. A méhek mindenesetre rendkívül fontosak az ökoszisztéma fenntartásához, kipusztulásuk akár az emberi faj végét is jelentheti.
Az EP-képviselõk azonnali intézkedéseket sürgetnek a méhek pusztulása ellen – olvasható
az Európai Unió hivatalos honlapján.
Albert Einstein egyszer állítólag kiszámolta: ha a méhek eltûnnének a Föld színérõl, az emberiség nem lenne képes életben
maradni négy évnél tovább. A Nobel-díjas fizikust idézi az EP weboldalán Neil Parish (néppárti, brit), az EP mezõgazdasági szakbizott-
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ságának elnöke, a témában jegyzett parlamenti állásfoglalás szerzõje. „Ha továbbra is
elhanyagoljuk a globális méhpopulációt, akkor ennek drámai hatása lesz a világ már
amúgy is szûkös élelmiszerkészleteire“ – érvel
a brit képviselõ. Szakértõk szerint az emberi
fogyasztásra szánt élelmiszerek elõállítása 76
százalékban a méhészeti ágazattól, az Európában termesztett zöldségek 84 százaléka
pedig a beporzástól függ.
Nem ismert pontosan, mi a méhek
pusztulásának oka. Tudósok szerint részben a
mobiltelefonok lehetnek felelõsek méhek ezreinek rejtélyes eltûnéséért, mivel az ezek által
kibocsátott jelek zavarják a méhek természetes radarját, melynek segítségével visszatalálnak a kasukba pollengyûjtõ körútjuk után. Az
így elveszett méhek a természetben hamaro-

bourgi plenáris ülésén. A közös agrárpolitikát érintõ döntések meghozatalában
az Európai Parlamentnek jelenleg csak
konzultációs szerepe van. Amennyiben a
Lisszaboni szerzõdés életbe lép, az EP a
közös mezõgazdasági politikában is
együttdöntési jogkörrel rendelkezik majd.
Az unió soros elnöksége az agrárpolitika
felülvizsgálatának fontossága miatt már
most szorosabb együttmûködést és rendszeres kétoldalú találkozókat biztosított
az EP számára a mezõgazdasági politikát
érintõ kulcskérdésekben.
Az Európai Bizottság a 2003-as –
mélyreható változásokat hozó – reform
után idén újra felülvizsgálta a legrégebben létezõ közös politika, a közös agrárpolitika mûködését. A javasolt újabb reformokról a Bizottságnak konzultálnia
kell az EP-vel is. A közös agrárpolitika felülvizsgálatáról szóló állásfoglalását november 16-ai strasbourgi plenáris ülésén
fogadta el az EP – egy nappal a jogszabályról véglegesen döntõ mezõgazdasági
tanácsi ülés elõtt.
Az EP szakbizottsága kevesebb támogatást csoportosítana át évente a mezõgazdasági termelõknek szánt pénzekbõl a nemzeti vidékfejlesztési programokra. A tagállami tejkvótákat egyelõre csak
a következõ két évben növelnék a képviselõk egy százalékkal, és megtartanák a
tejtermelõk és az állattenyésztõk külön
nemzeti támogatási lehetõségét.
Munkatársunktól
san elpusztulnak. „Többet kell beruháznunk a
méhkutatásba annak érdekében, hogy feltérképezzük a zsugorodó méhpopuláció pontos
okait. Az azonnali cselekvés elmulasztásának
katasztrofális következményei lehetnek“ – jelentette ki Parish.
Az európai méhészet egyre nagyobb nehézségekkel küzd, egyre nehezebb fenntartani az európai méhállományt. A módosított és
kezelt vetõmagvak használata miatt egyre inkább csökkennek a virágpor- és nektárforrások, ami pedig a méhpopuláció hanyatlásához vezet. Emellett komoly veszélyt jelentenek
a házi méhekre a vírusok és gombás fertõzések, valamint a varroa atka és a nosema ceranae nevû parazita terjedése is. Télen a méhészek gyakran az állomány ötven-nyolcvan százalékát veszítik el.

A

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

t ö r t é n t

Tavasszal indul a tanyavillamosítási program
Válogatás az önkormányzatokat érintõ felszólalásokból

Napirend utáni hozzászólásban tette fel kérdését Czerván
György (Fidesz) Meddig tart a
sötét tanyavilág Magyarországon? címmel, amelyre a kormány nevében Gõgös Zoltán
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár válaszolt. A kérdés kapcsán
kiderült, hogy tavasszal indul
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tanyavillamosítási pályázata.

CZERVÁN GYÖRGY: „Sajnálatosnak
tartom, hogy a XXI. századi Európában még foglalkozni kell olyan kérdéssel, mint a tanyák villamos energiával
történõ ellátása. Pedig ez élõ probléma, Magyarországon legalábbis biztosan az. Választókerületemben is jó néhány tanyán élõ család vár még erre az
alapszolgáltatásra, de országosan is
több tízezer embert érint ez a kérdés.
Tudomásom szerint az Új Magyarország vidékfejlesztési program, a mezõgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez kapcsolódó
infrastruktúra 1., 2., 5. és 6. alintézkedése, valamint az Új Magyarország vidékfejlesztési program 3. intézkedéscsoportja, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások intézkedésén belül a tanyavillamosítás részterület címszó alatt megjelenõ pályázatok fognak lehetõséget
biztosítani a probléma megoldására.
Bár ez utóbbiban – a 3-as tengelyre
gondolok – az úgynevezett kisléptékû
infrastruktúra biztosítása – ami telekhatáron belüli – szerepel, ez is fontos
természetesen, de a telekhatárig is el
kéne juttatni a villamos energiát.
Tisztelettel kérdezem államtitkár
urat, hogy várható-e a fenti probléma
végleges és teljes körû megoldása. Tartalmaz-e a jövõ évi költségvetés-tervezet erre a célra hazai, illetve uniós for-

rásokat? Milyen vissza nem térítendõ
támogatási hányadra számíthatnak az
érintettek? Ezeknek a lakosoknak milyen saját erõvel kell beszálljniuk a beruházásba? A felmerülõ költségek finanszírozásába bevonhatók-e az önkormányzatok? Illetve a korábbi években gyakorlat volt az áramszolgáltatók
szerepvállalása is, vissza nem térítendõ
támogatást adtak, ha jól tudom, olyan
harminc százalék körülit, de kérték a
teljes beruházás tulajdonjogát, illetve
utána biztosították az üzemeltetést...“
GÕGÖS ZOLTÁN: „Több felmérés
történt a tanyák helyzetével kapcsolatban az elmúlt idõben, és meg kell állapítsuk, hogy amit a képviselõ úr fölvet, az nagyon fontos dolog – a villamos energiával való ellátás –, de úgy
tûnik, sok egyéb nagyon fontos dolog
is van. A közbiztonság ügye, az utak,
megfelelõ ivóvíz. Tehát ez egy olyan
komplex ügy, amit, azt gondolom,
hogy egy vidékfejlesztési programon
keresztül várhatóan nem nagyon lehet
kezelni.
Mindenesetre maga a program tavasszal indul, és vissza nem térítendõ
támogatás vehetõ igénybe ezen tevékenységek megvalósításához: elektromosenergia-ellátásra, illetve hálózatos
energiaforrás mezõgazdasági üzembe
történõ bekötésére, tanyák, külterületek bekötésére a villamosenergia-hálózatba.
Egyetlenegy gond van, hogy ezeket a fejlesztéseket alapvetõen mezõgazdasági tevékenységhez kötötten lehetne végezni. Tehát nem hagyható ki
belõle a többi program sem, ami
egyébként eddig is foglalkozott ezekkel az ügyekkel, csak ezeknek általában
a támogatásintenzitása nem volt megfelelõ. A CÉDE, a LEKI, a TEKI – ezek
voltak azok a pályázatok, amelyek elvileg ezekre lehetõséget adtak volna.

Azt gondolom, képviselõ úr, hogy
azoknak a szereplõknek a bevonásával,
akik nyilván ilyen térségekben élnek,
vagy ilyen térséget képviselnek, célzatosan össze kellene rakni az összes uniós forrásból, ami akár a fejlesztési ügynökségnél, az energiatakarékossági
meg egyéb programokban lehetõségként szóba jöhet. Nem is biztos, hogy
mindenhol a legoptimálisabb például
nyolc-tízmillió forintért a hálózati bekötés, hanem lehet, hogy az egyedi
energiaellátás támogatása nagyjából
ugyanazt az eredményt hozná, hiszen
egyre inkább felértékelõdnekl a megújuló energiaforrások.
Vannak erre próbálkozások, ilyenek például az ökoházak, amelyek
ugyan nem tanyán vannak, de úgy tûnik, hogy például a kis kapacitású szélenergia, a fotovillamos és a napkollektor hármas kombinációja már tud anynyi környezeti szolgáltatást nyújtani,
ami biztosítja az áramot, melegvízellátást, egyebet. Ha a nap nem süt, nyilván a szél fúj, mert általában azért a
magyar klímára ez a jellemzõ. Ha esetleg állattartás is folyik azon a tanyán,
még a biogáz is bevonható kis kapacitásokkal.
Mindezekre az Új Magyarország
vidékfejlesztési program elég nagy
mozgásteret biztosít. Persze az összes
tanya problémájának megoldására biztos, hogy nem futja ebbõl a keretbõl.
Ezért gondolnám, hogy erre egy önálló program kellene, mint amilyen a finneknél a Lappföld program, és akkor
talán még célzott uniós támogatást is
lehetne rá szerezni. Én ebben látnám
az együttmûködés lehetõségét, amelyhez mi nyilván a magunk részét hozzá
fogjuk tenni, akár a szakmai oldalról,
akár pedig – részben – az anyagi oldalról is.“
Munkatársunktól
Önkormányzati havilap
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Mi épül a zuglói városközpontban?
Egy dolog biztos: egyelõre minden bizonytalan

A dolgok jelenlegi állása szerint
ismét bizonytalanná vált a zuglói új városközpont ügye. A
nagy tervek ismeretében ma
már csak az látszik biztosnak,
hogy hol és ki épít; de hogy mit
és mikorra, vagyis hogyan is
fog kinézni, és milyen funkciókat lát majd el egyáltalán az új
Bosnyák téri épületegyüttes –
mindez egyelõre ismét teljesen
kiszámíthatatlan.
Ötpárti egyezség született Zugló önkormányzatának politikai szereplõi között
arról, hogy nem szeretnének egy újabb
plázát – vagy ahogy a polgármester,
Weinek Leonárd fogalmazott, „cipõsdobozt“ – látni a Bosnyák téren, hanem
valódi multifunkciós, családbarát városközpontot, közösségi teret, amely megfelel a kulturális és környezetvédelmi elvárásoknak is. Emellett elengedhetetlen,
hogy a tervek megnyerjék a lakosság tetszését is – ami nem valóságtól elrugaszkodott kívánság egy demokráciában.
Való igaz, a Bosnyák tér, konkrétabban a Csömöri út, Bosnyák utca,
Rákospatak utca, Mosztár utca által határolt 6,8 hektáros terület beépítésének
tervei nem egyszer megváltoztak már
(sõt még a tervezõiroda is). A legutóbbi
verziót a Központi Építészeti Mûszaki
Tervtanács idén júniusban elfogadta. A
Mundo néven futó projekt terveiben az
épületegyüttes fõbejárata elõtt új köztér
létesült volna. A komplexum egy gyalogosúttengely mentén teljesen átjárható,
így passzázs révén térkapcsolat jön létre
a villamosremízben elviekben kialakítandó kulturális központtal, a templommal
és a Rákospatak utcai telken fekvõ majdani sportcentrummal – a tervek szerint.
A legnagyobb építészeti érdekesség a

14

Önkormányzati havilap
2008 december

w w w . z u g l o . h u

tömbkezelésben érzékelhetõ: az együttest kilenc, a helyi utcák vonalára reagáló pavilonszerû épületre bontották, amelyeket a fõhomlokzat tört vonalát visszaadó felülvilágítókkal ellátott hídrendszer
köt össze.
Hartvig Lajos vezetõ tervezõ szerint
ez a térszerkezet különbözteti meg legmarkánsabban a Mundót a fõváros többi, egytömegû és -légterû bevásárlóközpontjától. A homokszínû kõvel burkolt
homlokzatokat meghatározott ritmikájú,
változó méretû és alakú nyílászárók tagolják, teszik mozgalmasabbá. A városrész kertvárosi jellegéhez jól illik a parkolók területén alkalmazott zöldhomlokzat
is. A fejlesztés zöldterületei összesen 114
700 négyzetmétert tesznek ki, ami 11,89
százalékos aránynak felel meg – mondta
a vezetõ tervezõ.

színû, hogy megmarad, de hogy hol és
milyen formában üzemel majd, arról
egyelõre semmit sem tudni, ahogyan az
önkormányzati tanuszodáról sem. Utóbbival kapcsolatban az önkormányzatnak
több ötlete is van, bizonyosság azonban
csak annyi, hogy annak eldöntésétõl számítva, hogy hol legyen az iskolai
úszásoktatás új helyszíne, legalább két
évnek kell eltelnie, amíg az elsõ gyerek
fejest ugorhat a vízbe.
A területet még 2006-ban vásárolta
meg a lengyel Echo Investment, a hasznosításra pedig ötletpályázatot írt ki az
önkormányzat. A nagyratörõ tervek szerint egy olyan városközpontot szeretnének létrehozni, ahová az emberek
ugyanúgy járnának bevásárolni, mint
ügyeket intézni, hiszen a polgármesteri
hivatal irodái és rendõrség is helyet kap-

Ám itt mintha meg is állt volna a tudomány. Szó sem esik például a hagyományos piacok utolsó fõvárosi képviselõjérõl, a Bosnyák piacról. Az nagyon való-

na a tömbben. 2100 parkoló épülne, ebbõl 400 P+R – gyakorlatilag minden
zuglói álma valósulna meg. Az autósok
letennék a jármûvüket, és az azóta ide
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termett 4-es metróval folytatnák az útjukat, csökkentve ezzel a környezetterhelést
és a forgalmat – már akinek egyáltalán
szükséges folytatnia az útját, hiszen az új
városközpontban majdnem mindent el
lehet majd intézni. A fõvárosi és a zuglói
önkormányzat, valamint a beruházó
Echo Investment tavalyi sajtótájékoztatóján Demszky Gábor fõpolgármester rendkívül bizakodóan 2010-et jelölte meg,
amikorra mindez megvalósulhat. Mára
azonban már tisztán látszik, hogy eddig
az idõpontig a 4-es metrótól sajnos to-

nyák, a Szugló és a Rákospatak utca keresztezõdésének körforgalommá alakítása. Mindez azonban még korántsem oldaná meg a környék közlekedési problémáit.
A különbözõ pártállású városatyák
egybehangzó fejmosása azonban mintha
csak egymás iránti politikai gesztus lett
volna. A városvezetés kis idõvel késõbb
közleményben tudatta, hogy továbbra is
hosszú távú együttmûködésre készül az
Echo Investmenttel. Ennek érdekében a
jövõben rendszeresen vezetõi és technikai

ész határain belül nyilvánvalóan figyelembe veszik egymás elképzeléseit. Valamint
az is kétségtelen, hogy egy szimpla
„cipõsdoboz“ plázaberuházás is nagyot
lendítene Zugló ellátásán. Egy nagyobb
bevásárlásért ugyanis legközelebb a kerület határain kívül esõ Árkádba kell utazni
(itt van a legközelebbi jól felszerelt élelmiszerüzlet), ami tömegközlekedéssel aligalig megközelíthetõ az idõseknek, mozgáskorlátozottaknak és babakocsisoknak.
Csúcsidõben pedig autóval gyakorlatilag
járhatatlan a Nagy Lajos király útja,

vábbra is el kell tekinteniük az erre közlekedõknek, lakóknak, ügyintézõknek.
Mindazonáltal az utak és a környék
felújítására feltétlenül szükség van. A
macskaköves Thököly út állapota ismerten katasztrofális, és folytatása, a Csömöri út sem mutat vidámabb képet. A két
irány között az elhagyatott és gazzal benõtt villamossínek között több sorban,
összevissza autók parkolnak, a buszmegállóban pedig „öt elem egy százas, olcsó
a kesztyû“ harci kiáltásokat hallató árusok
tömegén kell átverekednie magát a piacra igyekvõnek. A Mundo terveiben, rendkívül dicséretes módon, szerepel a Csömöri út és a Rákospatak utca mindkét
irányba való kiszélesítése, valamint a Bos-

szinten is egyeztetnek a tervezett beruházással kapcsolatban. „A zuglói önkormányzat célja, hogy Zugló új városközpontja illeszkedjen a kerület élettel teli,
családbarát és közösségi értékeihez. Ehhez továbbra is az Echo Investmentet tekintjük partnerünknek“ – szögezte le
Weinek Leonárd polgármester. „Az Echo
Investment kiemelt fejlesztésként kezeli a
Bosnyák téri Mundo megépülését, ennek
megfelelõen törekedünk minden érintett
elvárásának megfelelve elvégezni az új városközponttal kapcsolatos munkákat“ –
mondta el Anna Malarczyk az Echo képviseletében.
Igaz, egy négymilliárd dolláros beruházásról van szó, ahol a partnerek a józan

ahogyan a Tkököly út is, bár a sort folytathatnánk akármeddig.
Októberben még úgy volt, hogy jövõ tavasszal elkezdõdhet az építkezés, az
elsõ ütem, a bevásárló- és szórakoztató
központ pedig 2010 negyedik negyedévére meg is valósulna. Ez azonban az
utóbbi napok fejleményei miatt legalább
is kétségessé vált. De semmi baj, abban is
van valami jó, ha nem kétszer túrják fel a
környéket, egyszer a pláza, egyszer pedig
a metróépítés miatt, ezzel végképp ellehetetlenítve a közlekedést, hanem bevárják egymást, és egy füst alatt mindent elintéznek.
Belsõ Olga
belso.olga@localinfo.hu
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Állami földeket az önkormányzatoknak!
Rendszeres munkalehetõséghez juttathatnák a segélybõl élõket

Taktaharkány nagyközség polgármestere sokéves gyakorlati
tapasztalatainak birtokában,
eredeti ötlettel állt elõ. Azt javasolja, hogy a magyar állam a
tulajdonában lévõ földterületeket, erdõterületeket vagyongazdálkodási céllal ingyenesen
adja át az önkormányzatoknak.
Így olyan eszköz kerülne a kezükbe, amellyel lehetõvé válna
a jelenleg szociális segélyen
élõ, de munkaképes lakosság
rendszeres foglalkoztatása.

2008. november 12-én a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében meghívottként részt vettem az
Országgyûlés önkormányzati és területfejlesztési Bbzottságának ülésén – írja Varga László, Taktaharkány polgármestere. Akkor a szociális törvény tervezett módosításával kapcsolatos aggályaimat fogalmaztam meg. Elnök
Asszony (Gy. Németh Erzsébet) arra
kért, további javaslataimat írásban
küldjem meg a bizottság tagjai részére.
Az elmúlt napokban – Taktaharkány nagyközség polgármestereként – a bizottság valamennyi tagjának, Szûcs Erika miniszternek, valamint
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének megküldtem a most
önöknek csatolt iratként továbbított
beadványomat a közfoglalkoztatásra
vonatkozóan. Ebben a dokumentumban javaslom, hogy a magyar állam a
tulajdonában lévõ földterületeket, erdõterületeket vagyongazdálkodási céllal ingyenesen adja át az önkormányzatoknak, megoldást biztosítva ezzel,
hogy a rendszeres szociális segélyezettek munkával történõ ellátására. Ha a
szociális törvényt a tervezettnek megfelelõen fogadják el, az önkormányza-
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tok jelentõs részének mûködése veszélybe kerül, hiszen – különösen a kistelepülések – több száz embernek nem
tudnak munkát adni. A rendszeres
szociális segély finanszírozása pedig
megváltozik, a korábbi tízszázalékos
önrész helyett húsz százalékot kell biztosítania az önkormányzatnak.
Javaslatomat megalapozza az,
hogy tíz éve foglalkozik önkormányzatunk erdõtelepítéssel, erdõmûveléssel
kb. ötven hektáron, és ez az idõszak
bizonyította, hogy a nagyon sok esetben alulképzett, szakmával nem rendelkezõ, munkahelyüket elvesztett emberek jó minõségû munkát tudnak végezni ezen a területen.
Magyar Országgyûlés
Önkormányzati
és Területfejlesztési
Bizottsága
Gy. Németh Erzsébet elnök

Tisztelt Elnök Asszony!
Amikor 2008. november 12-én meghívottként részt vehettem az önkormányzati és területfejlesztési bizottság
ülésén, biztatást kaptam arra vonatkozóan, hogy további javaslataimat,
ajánlásaimat küldjem el a bizottság részére.
Akkor a szociális törvény módosításával kapcsolatos aggályaimat fogalmaztam meg azért, mert a módosítások – véleményem szerint – hátrányosan érintik az ország szinte valamennyi
önkormányzatát, de leginkább a kistelepülések további mûködését veszélyeztetik.
Amennyiben a szociális törvény

módosítása elfogadásra kerül, a rendszeres szociális segélyezési rendszer, az
ezzel kapcsolatos foglalkoztatás gondot jelenthet a települések számára.
Taktaharkány települést említve példaként, a 4 100 lakosú nagyközségben
kb. 340 rendszeres szociális segélyezett van. A tervezet szerint kilenc hónapig tartó foglalkoztatást kellene biztosítanunk számukra. Ez egy ilyen
nagyságú, vagy ennél még kisebb településen megvalósíthatatlan. Ezen
probléma áthidalásaként, egyik lehetséges megoldásaként az alábbi javaslattal élek:
Az Országgyûlés 48/2002. (VII.
19.) OGY határozatában földbirtokpolitikai irányelvként szerepel a Nemzeti Erdõtelepítési Programban foglaltak végrehajtásának támogatása, illetve a mezõgazdasági rendeltetésû földterületek mûvelésben tartásának elõsegítése, a mezõgazdasági termelésre
kevésbé alkalmas termõföldek, földterületek más irányú hasznosításának
elõkészítése, támogatása, esetenként
végrehajtása.
A Nemzeti Földalapról szóló
2001. évi CXVI. tv. 1.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint „Az állam ezeket
a földeket mezõgazdasági és erdõgazdálkodási céllal részben vagyonkezelés,
részben más jogcímen történõ használatba adással hasznosítja…“
Az irányelvek és a törvény figyelembe vételével javaslom, hogy a
Magyar Állam a tulajdonában álló, a
Nemzeti Földalaphoz tartozó, erdõgazdálkodásra, erdõtelepítésre alkalmas földterületeket vagyongazdálkodási, vagyonkezelési céllal ingyenesen
adja át az önkormányzatoknak, hozzájárulva ezzel a közfoglalkoztatás szín-
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vonalának emeléséhez. Mindannyian
tudjuk, hogy a közhasznú, közcélú
munka nincs definiálva, ezek hatékonyságát évek óta senki nem vizsgálta. Legyen az a cél, hogy ezzel a
foglalkoztatási formával értelmes, értékteremtõ, valóban hasznos munkát
tudjunk végeztetni a munkájukat elvesztett, de munkavégzésre hajlandó
polgárokkal, de megfelelõ tevékenységet tudjunk biztosítani az alulképzett,
szakmával, esetleg 8 általános iskolai
végzettséggel sem rendelkezõ munkaerõ számára is.

Az 1990-es évektõl egyre fogy az
ország erdõállománya. A privatizáció
során az erdõterületeket felvásárolták,
letermelték, az újbóli szakszerû telepítés nagyon sok esetben elmaradt.
Az általam vezetett Taktaharkány
nagyközségre nem ez a jellemzõ. Amíg
nagyon sok önkormányzat az egyre
nehezebbé váló gazdasági helyzetben
értékesíti területeit, ingatlanait, addig
mi mezõgazdasági földterületeket, erdõterületeket, legelõket vásárolunk,
erdõket telepítünk, így tudunk biztosítani ghúsz-harminc embernek hasznos
munkát kora tavasztól késõ õszig. Tapasztalataink szerint – megfelelõ szakember irányításával és ellenõrzésével –
jó minõségû munkát tudnak végezni
az erdõmûvelés során.
A helyben való foglalkoztatás hozzájárul a településhez való kötõdés
erõsítéséhez, megállítja a vidékrõl vá-

rosba történõ elévándorlást, a kistelepülések elnéptelenedését.
De nem csak az emberi oldala fontos ennek a javaslatnak. A folyamatos
erdõtelepítésnek környezeti hatásai néhány év múlva pozitívak lesznek,
tisztább lesz a levegõ, a talajerózió
megáll.
A médiában szinte naponta halljuk, hogy szabálysértések, bûncselekmények következtében folyamatosan
fogyatkozik az ország erdõállománya.
Mint ahogyan azt is mindannyian tudjuk, a lakosság jelentõs része fát használ fûtésre, s nem is kifejezetten a földgáz árának drasztikus
emelkedése miatt. Ha a településeken olyan munkát biztosítunk az emberek részére, melylyel értéket teremtenek, saját
munkavégzésük során tapasztalják meg ezen munkák nehézségét, megtanulják becsülni a munkával létrehozott „terméket“, esetleg közremûködnek annak megóvásában is.
A nemzeti vagyonkezelõ
ügynökség folyamatosan értékesíti az állami földeket. Az árveréseken a kisgazdálkodók, a
családi gazdaságok, az értékesíteni kívánt földterület szomszédságában lakó egyszerû
gazdák sok esetben vásárlóként számításba sem jöhetnek,
hiszen a tõkeerõs spekulánsok,
nagybirtokosok vannak jelen az
értékesítés körül. Olyan emberek juthatnak hozzá értékes
földterületekhez, akiknek semmilyen
kötõdésük nincs a településekhez,
anyagi haszonszerzés céljából a földet
továbbértékesítik, nem teremtenek
munkahelyet. 2011-tõl megnyílik a
földpiac a külföldiek elõtt is, ez ismét
jelentõsen megnehezíti a magyar kisgazdák, termelõk földhöz való jutását,
de jelentheti ez azt is, hogy néhány
éven belül többszörösére emelkedik a
termõföld értéke. Ebbõl adódóan azok
járnak majd jól, akik nem termelési, hanem befektetési céllal vásárolnak földeket, erdõket, legelõket, s így Európa
egyik legjobb minõségû termõföldje
kereskedelmi árucikk lesz csupán.
Tisztában vagyok azzal, hogy ha ez
a javaslat pozitív véleményt vált is ki a
jogszabályalkotókból, megvalósítása
nem megy egyik napról a másikra. Meg
kell teremteni a jogszabályi hátteret, de
fel is kell erre készülnie mind az önkor-

mányzatoknak, mind a magyar államnak, mint a földterületek tulajdonosainak.
Javaslom ezért, hogy a szerencsi
kistérség, mint az ország harminchárom leghátrányosabb kistérségeinek
egyike legyen elsõ ennek a projektnek a
megvalósításánál, szolgáljon mintául a
további gyakorlat kialakítása során. Az
országos adatok bizonyítják, hogy vidékünkön a legnagyobb a munkanélküliség, ezen belül is a legmagasabb a képzetlen munkaerõ aránya.
Sajnos a térség, a Taktaköz, a Harangod vidéke hagyományosan mezõgazdasági jellegét lassan elveszíti, egyre több a parlagon hagyott földterület,
jellemzõ az elszegényedés. Megjelent a
munkaerõpiacon a Szerencsi Cukorgyár
bezárása miatt felszabaduló munkaerõ,
új munkahelyek nem létesülnek, ezek
az emberek bekerülnek a munkanélküli-ellátásba, ahonnan, mint tudjuk, újra
kikerülni nagyon nehéz.
Ezzel a lehetõséggel évekre tudnánk munkát biztosítani az itt élõ emberek jelentõs hányadának. A kísérleti
projekt tapasztalatai alapján ki lehet
majd dolgozni az egész országra vonatkozó megvalósítási tervet.
Természetesen ezt a feladatot csak
megfelelõ szakértelemmel, tapasztalatokkal rendelkezõ szakemberek irányításával lehet megvalósítani, s az erdõgazdálkodás során a jó gazda gondosságával kell eljárni.
A javaslat esetleges támogatása
esetén szívesen állok rendelkezésre, hiszen hosszú évek erdõmûvelési tapasztalata áll mögöttünk.
Kérem elnök asszonyt és a bizottság tagjait, gondolják át és vitassák
meg ezt a lehetõséget. Megvalósulása
esetén közvetett módon a magyar állam lehetne az egyik legnagyobb foglalkoztató, összefogásban a településekkel.
Tájékoztatom elnök asszonyt,
hogy egyidejûleg megküldöm javaslatomat Szûcs Erika miniszter asszonynak, valamint az önkormányzati és területfejlesztési bizottság valamennyi
tagjának.
További munkájukhoz kívánok sok
sikert.
Taktaharkány, 2008. november 19.
Tisztelettel:
Varga László
polgármester
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Az uniós támogatások elnyerése érdekében
célszerû az önkormányzatoknak a legjobb
referenciákkal rendelkezõ tanácsadó cégek
szolgáltatásait igénybe venni

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

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

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a támogatások elnyerésében a pályázati tanácsadó cégeknek nagy szerepe van, hiszen a pályázati dokumentációk összeállítása és az ezzel kapcsolatos
hosszadalmas adminisztrációs ügyintézés professzionális ismereteket igényel. A megfelelõ tanácsadó segítségével jól kidolgozott pályázatok
készíthetõk, ezáltal magasabb összegû támogatás elnyerésére is nagyobb az esély. A tanácsadói közremûködés a magas támogatás intenzitású nagy projektek esetében különösen fontos
lehet.

Miben tud segíteni a K+F Tanácsadó Központ?
• A pályázati lehetõségekrõl és a legkedvezõbb
banki finanszírozási forrásokról folyamatos, ingyenes tájékoztatás
• Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek,
pályázati dokumentációk kidolgozása a fejlesztések finanszírozásához
• Az EU-s és hazai pályázatokhoz, valamint az önerõpótló banki hitelekhez szükséges
adminisztratív feladatok elvégzése
• Teljes körû szakértõi segítségnyújtása fejlesztési
koncepciótól a zárójelentések elfogadásáig.

A budapesti székhelyû, de regionális háttérrel rendelkezõ K+F Tanácsadó Központ Kft
komplex tervezõ, szervezõ, elemzõi munkában
jelentõs segítséget nyújthat az önkormányzatoknak és a hozzájuk tartozó vállalkozásoknak.

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

A pályázati tanácsadás terén piacvezetõ
cég az elmúlt években több, mint 600 nyertes
pályázatot dolgozott ki ügyfeleinek , mintegy
200 milliárd elnyert támogatási összeggel, köztük számos önkormányzatnak.

háttér, informatikával segített üzleti terv és fejlesztési stratégiakészítés
• A Budapest Business Journal Listák Könyve 2007
kiadvány szerint a pályázatíró cégek rangsorában
piacvezetõ
• Elsõre jó pályázat, kisebb elutasítási kockázat,
idõmegtakarítás,
• Forráshiány elkerülése, optimális finanszírozási
megoldás az önkormányzatok számára.
A K+F Tanácsadó Központ ingyenes személyes
konzultációt ajánl fel a Localinfo valamennyi olvasója számára
A tanácsadó iroda szakértõivel folytatott megbeszélés során tisztázhatok mindazon feltételek és
lehetõségek melyek segítségével az önkormányzatok
és vállalatok sikeresen pályázhatnak és közelebb kerülhetnek terveik megvalósításához.
Szolgáltatásainkról valamint a megjelent pályázatokról bõvebben olvashatnak a www.consultingcenter.hu honlapunkon. Ingyenes szakmai konzultáció és referencialista a palyazat@consultingcenter.hu e-mail címen kérhetõ.

V Á L A S Z L A P önkormányzatoknak
az aktuális önkormányzati fejlesztési feladatok tervezéséhez

Önkormányzat neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polgármester neve, elérhetõsége (tel., fax, e-mail):
....................................................
....................................................
A település lakossága: . . . . . . fõ. Munkaképes korúak száma kb . . . . .
fõ. Munkanélküliek aránya kb. . . .%
Önkormányzatunknál 2008–2009 között az alábbi fejlesztési feladatok
megvalósítását tervezzük, amennyiben a feltételek kedvezõen alakulnak
számunkra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................
....................................................
(zárójelben kérjük megadni azok becsült pénzigényét is, amennyiben lehetséges)

A fejlesztések elkezdésének hiányzó feltételei:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Az elmúlt három évben sikeresen megvalósult, ill. folyamatban lévõ fejlesztések (zárójelben kérjük megadni azok finanszírozási forrásait is, pl.

saját erõ, címzett támogatás, valamilyen nyertes pályázat) . . . . . . . . . .
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
A pályázati úton az elmúlt három évben pályázati úton elnyert támogatások összege, témakörönként:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
A fejlesztési témakörben önkormányzatunk részérõl illetékes vezetõ
(név, beosztás, tel. és faxszám):
....................................................
....................................................
....................................................
A válaszlapot kitöltötte (név, beosztás, tel. és faxszám):
....................................................
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................
aláírás

Kérjük a VÁLASZLAP-ot az alábbi címre faxon vagy Interneten visszaküldeni:
K+f Tanácsadó Központ Kft. Vidékfejlesztési-Önkormányzati Üzletág, 1055 Budapest, Alkotmány utca 12.
E-mail: info@consultingcenter.hu Tel: 06-1-354-2250 FAX: 06-1-354-2259
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Kompetenciaalapú
oktatás támogatása
Tám ogatás me gn evez és e: TÁMOP3.1.4./08/2., Kompetenciaalapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – Innovatív
intézményekben (Ugyanez a Középmagyarországi régióban: TÁMOP3.1.4.KMR)
Megváltozott beadási határidõ(!):
2009. 02. 26.
Támogatás célja: A pályázat alapvetõ
célja a sikeres munkaerõ-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész
életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése
és a kompetenciaalapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetenciaalapú oktatás módszertanának és
eszközeinek széles körû elterjesztését
célozza, valamint 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.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 5 000 000 –
25 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1020
Bõvebben: www.nfu.hu

Járóbeteg-szakellátás
fejlesztése
T á m o g a t á s m e g n e v e z é s e : TIOP2.1.2./08/1. – Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és
fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 01. 16.
Támogatás célja:
– Az egészségügyi szolgáltatáshoz
való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek
csökkentése.
– A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bõvítése a szükségleteknek

megfelelõen.
– A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex
rendszerének kialakítása, melyet az
egymásra épülõ és egymást kiegészítõ szolgáltatások, tevékenységek integrációjával érünk el.
– A munkavállalók munkaerõ-piaci
esélyeinek javítása a munkavégzõ képesség gyors helyreállítása a betegségek megelõzésével, korai felismerésével.
Kedvezményezettek köre: A pályázó
önkormányzatnak olyan kistérségben
kell lennie, ahol a pályázat beadásának idõpontjában nem mûködik
olyan közfinanszírozott járóbetegrendelõintézet, amely az alábbi szakmák vonatkozásában több, mint heti
összesen hetven szakorvosi órával
rendelkezne: 01 belgyógyászat, 02
sebészet, 03 traumatológia, 04 szülészet-nõgyógyászat, 06 fül-orr-gégegyógyászat, 07 szemészet, 08 bõrgyógyászat, 09 neurológia, 11 urológia, 14 reumatológia, 18 pszichiátria, illetve ahol elõzetes befogadással
bíró ilyen irányú fejlesztés nem folyik, valamint ezen kistérség lakosainak száma minimum 13 500 fõ.
A támogatás elnyerése esetén a
megvalósítást, a fenntartást és a mûködtetést az erre a célra létrehozott
százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévõ nonprofit gazdasági
társaság keretében kell biztosítani.
Támogatás mértéke (%): 90
Támogatás összege: 500 000 000.1 000 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 9
Bõvebb információ: www.strapi.hu

Kórházat kiváltó
járóbeteg-ellátás
fejlesztése
Támogatás megnevezése: T I O P 2.1.3./08/1. – Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-szolgáltatások
fejlesztésére
Beadási határidõ: 2009. 01. 16.
Támogatás célja: A pályázat alapvetõ
célja az emelt szintû járóbeteg szak-

ellátás elérhetõségének biztosítása.
K e d v e z m é n y e z e t t e k k ö r e : 1. ahol
többszakmás aktív fekvõbeteg-szakellátás mûködött és legkésõbb 2007.
április 1-jétõl megszûnt, vagy
2. az egészségügyi szolgáltatónak
OEP által finanszírozott csak egy
szakmára kiterjedõ, maximum húszágyas aktív kapacitása van, vagy
3. amennyiben jelenleg többszakmás
aktív fekvõbeteg-szakellátása van és
vállalja, hogy a legkésõbb a beruházás befejezéséig a 2. pontban foglaltakat teljesíti (lásd pályázati útmutató 23. számú melléklete)
A jelen pályázati konstrukcióból
szakkórházak fejlesztése nem támogatott.
Támogatás mértéke (%): 90
Támogatás összege: 300 000 000.800 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 2 – 4
Bõvebb információ: www.strapi.hu

Elsõ lépés program
Támogatás megnevezése: TÁMOP
5.3.1./08/01KMR – Elsõ lépés – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezõk képessé tevõ és önálló életvitelt elõsegítõ programjai támogatására
Beadási határidõ: 2009. 01. 12.
Támogatás célja: A pályázati kiírás
célja 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. Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 20 000 000.80 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma:
10 – 15
Bõvebb információ: www.nfu.hu
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Novemberben történt
Két békési település lett
fizetésképtelen
Nincs pénz bérre és segélyre a Békés megyei Kisdombegyházán, mert a bank zárolta az önkormányzat számláját. November 5-ig a közalkalmazottak és a
köztisztviselõk nem kapták meg munkabérüket, és a segélyesek is hiába várták a
pénzt; az eset nem egyedi a megyében
A település kasszája üres csakúgy, mint a
szomszédos Magyardombegyházáé. Ott
kifizették ugyan a béreket, ám az önkormányzat nem utalta át a körjegyzõségért
és az egészségügyi társulásért járó 2,7
millió forintot Kisdombegyháznak, ahol
éppen ebbõl a pénzbõl rendezték volna
a béreket és a segélyeket. Kisdombegyháza ezért felbontja a körjegyzõséget
a szomszéd településsel. Most mindkét
falu számára az a kérdés, befogadja-e
õket valaki. Körjegyzõség nélkül sem az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe
került települések támogatására, sem a
leghátrányosabb helyzetben lévõ települések minisztériumi forrásaira nem pályázhatnak.
2008. 11. 06

Közös brüsszeli irodát nyit
a délmagyar régió
Az önkormányzatok fekete éve következik, de a megye az EU-pályázatokkal elõre menekül. Közös brüsszeli irodát nyitnak a délmagyar régió megyéi és megyei
jogú nagyvárosai. „Föl kell készülnünk arra, hogy a 2007-es és a 2008-as másfélmilliárdos költségcsökkentés után 2009ben újabb egymilliárddal kevesebbõl gazdálkodhat Bács-Kiskun Megye“ – világított rá helyzetükre Bányai Gábor Bács-Kiskun megyei elnök a november 7-ei közgyûlésen. Ezért mind a szavak, mind a
tettek szintjén közös gondolkodást és közös fellépést sürgetett. „Egymilliárddal
kevesebb jut jövõre, de feladataink száma
eközben nem csökken, sõt. Forrásokat
kell biztosítanunk fejlesztéseinkhez, és ezt
mi meg is fogjuk tenni“ – utalt az elnök a
megyei kórház tizenegymilliárdos fejlesztési pályázatára.
2008. 11. 10
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A módosabb településeken
ingyen oltanak
Egyre több önkormányzat biztosít ingyen olyan védõoltásokat, amelyekért
egyébként fizetni kellene. Már huszonöt
helyen támogatják a méhnyakrákot
megelõzõ oltást a fiatal lányoknál, és további harmincöt önkormányzat jelezte,
hogy ezt hamarosan bevezeti. Egyelõre
még mindig csak önkormányzatok kisebb része vállalkozik erre, a legtöbb helyen
ugyanis nem tudják kigazdálkodni az ingyenes oltások több tízmillió forintos
költségét. Csecsemõkortól kezdve tízféle
oltást kell mindenkinek megkapnia.
Amelyik kötelezõ, az ingyenes is. A bárányhimlõ vagy rotavírus ellen is ebben a
korban oltanak, ha a szülõ kéri. Ezekért
már fizetni kell, de nem mindenhol.
2008. 11. 10

Ferencváros: jogsértõ az
idõközi választás?
A posta ezen a héten kézbesíti az érintetteknek a január 11-én esedékes ferencvárosi idõközi országgyûlési választásra
az ajánlószelvényeket. A választáson
azok indulhatnak a mandátumáról lemondott Gegesy Ferenc (SZDSZ) parlamenti székéért, akik december 19-éig
750 érvényes szelvényt összegyûjtenek.
A Political Capital elemzõintézet azt közölte: az eredmény ellen mindenképpen
kifogással él majd, hogy kiderüljön; a
mulasztásos alkotmánysértés veszélyezteti-e a 2010-es választást. Egy 2005-ös
alkotmánybírósági határozat ellenére
ugyanis máig nem történt meg a választókerületek határainak rendezése.
2008. 11. 11

Per tárgya lesz a távfûtésrõl
történõ leválás
Kedden elkezdõdött a távfûtésrõl leválni
szándékozó lakók és a tatai önkormányzat pere a tatai bíróságon. A társasházak
le szeretnének válni a távhõszolgáltatásról, ezért szerzõdést is kötöttek az Égázzal, amely a kivitelezési tervek elkészíté-

sével és egy elosztóvezeték kiépítésével egy tervezõ és egy kivitelezõ céget bízott meg. Ezek az építéshez az
önkormányzat hozzájárulását kérték,
de a gázcsonkra már nem tudtak rácsatlakozni, mert Michl József polgármester az önkormányzat képviseletében eljárva megtagadta a tulajdonosi hozzájárulást a közterület használatára. Ez, vagyis hivatalosan a jognyilatkozat pótlása a per tárgya.
2008. 11. 13

Nagyobb távolság – mégis
azonos körjegyzõség
Könnyítenék a csatlakozást a körjegyzõségekhez, és felpuhítanák a jelenleg hatályos szigorú szabályozást is
annak érdekében, hogy ne csak az
egymással határos települések hozhassanak létre közös hivatalokat – írta a Népszava az önkormányzatokért
is felelõs tárcától szerzett értesülésére hivatkozva. A javaslatot megvitatták a Kormány–Önkormányzatok
Egyeztetõ Fórumon is, ahol az érdekvédõk támogatták a felvetést – olvasható a cikkben.
2008. 11. 17

Készpénzt égetnek
Geresdlakon
Háromszázötvenmilliárd forinttal fûtik majd a geresdlaki önkormányzat
intézményeit – az elhasználódott
pénzjegyekbõl préselt téglák hétfõn
érkeztek meg Geresdlakra. Hétfõn
délben megérkezett a településre a
Magyar Nemzeti Bank elsõ pénzbrikett-szállítmánya: a faluba összesen
hét tonna, fûtésre használható anyagot szállítanak majd.
2008. 11. 18

Feloszlatta magát Nagymaros
önkormányzata
Feloszlatta magát legutóbbi ülésén a
Pest megyei Nagymaros önkormányzata: a helyi választási bizottság jövõ
január 25-ére írta ki az idõszaki választás idõpontját – közölte a város
jegyzõje szerdán. Hütter Jánosné el-
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mondta, hogy a 4 700 lakosú településen 3 700-an adhatják majd le voksukat arra, kit látnának szívesen a
polgármesteri székben, illetve a
tizenkét tagú új képviselõ-testületben. Most zajlik a kopogtatócédulák
összegyûjtése. A törvény elõírása szerint az jogosult indulni a megméretésen, aki polgármesterjelöltként a szavazásra jogosultak három, a képviselõi helyekért pedig a jogosultak egy
százalékát megnyeri magának. Ez
Nagymaros esetében száztizenöt, illetve harmincnyolc cédula összegyûjtését jelenti. Aki az idõközi választáson akár csak egy szavazattal is többet kap majd vetélytársainál, az gyõz.
2008. 11. 20

Jogellenes szegregált
oktatás Hajdúhadházán
A Legfelsõbb Bíróság (LB) döntött a
Hajdúhadház önkormányzata és két
iskolája ellen indított perben, az ítélet
kimondja: jogellenes elkülönítés miatt jogsértést követett el Hajdúhadház két általános iskolája, az LB a
szegregáció megszüntetésére kötelezte az intézményeket. Az Oktatási
és Kulturális Minisztérium (OKM)
egyetért a Legfelsõbb Bíróság ítéletével – tájékoztatta az OKM az Edupress-t. A pert még 2006-ban indította az Esélyt a Hátrányos Helyzetû
Gyerekeknek Alapítvány Hajdúhadház önkormányzata és a két iskola ellen, mert a roma származású diákokat egy lerobbant iskolaépületben
helyezték el, és alacsonyabb színvonalú oktatást kaptak, mint nem roma
társaik.
2008. 11. 24

Megmarad a Magyar Gárda
elleni nyilatkozat
Nemet mondott Szabó Loránd, Dombóvár polgármestere a Magyar Gárda
kérésére, miszerint semmisítsék meg
a szervezettõl való elhatárolódásról
szóló önkormányzati határozatot. A
szeptember 16-ai testületi ülésen jelenlévõk egyhangúlag elfogadták azt
az elõterjesztést, amely szerint Dombóváron békében élnek és dolgoznak

együtt a különbözõ nemzetiségek,
etnikai kisebbség tagjai, ezért a képviselõknek kötelessége nemet mondani a félelmet és megütközést keltõ,
a köznyugalmat veszélyeztetõ Magyar Gárda szellemiségére.
2008. 11. 24

Újabb egymilliárdot kapnak
a rászoruló önkormányzatok
A mûködésképtelen önkormányzatok támogatására az elkövetkezõ
napokban mintegy egymilliárd forint
elosztásáról dönt az Önkormányzati
Minisztérium, és december közepén
újabb másfél milliárdot oszthatnak
szét – közölte pénteken Hévízen
Gyenesei István, a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségének közgyûlésén. Az önkormányzati miniszter ismertetése szerint idén 1,4 milliárd
forint tervezett összeg szerepelt a
költségvetésben a mûködésképtelen
önkormányzatok támogatására, de
eddig már két ütemben – és néhány
esetben soron kívül – összesen 990
önkormányzat 6,5 milliárd forint támogatást kapott a tárcától. További
nyolc és fél milliárd forintra van
igény, ebbõl a következõ napokban
mintegy egymilliárd forintot oszt
szét a miniszter, és december közepén várható az újabb másfél milliárdról szóló döntés.
2008. 11. 24

Nemzeti Lakáspolitikai
Tanácsadó Testület
Számos fontos téma került szóba a
Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület (NLTT) elsõ, alakuló ülésén. Az új
testület az önkormányzati miniszter tanácsadó testületeként mûködik. Az
NLTT elnöke, Jauernik István államtitkár elmondta: a testület alapfeladata,
hogy ajánlásokat és javaslatokat fogalmazzon meg a lakáspolitika meghatározó kérdéseiben. A testület egyetért a
panelprogram folytatásával, jó iránynak tartja, hogy az idei év pályázati kiírásában a mûszaki tartalommal szemben erõsebb minõségi és energiahatékonysági kontroll érvényesül.
2008. 11. 27

A szabadpiacon vásárol
áramot a fõváros 2010-tõl
2010-tõl a szabadpiacon vásárol áramot a fõváros, pedig az energetikai
minisztérium rendelete szerint a
költségvetési intézmények és önkormányzatok 2009. január 1-tõl hatósági áron vásárolhatnának. A Magyar
Energia Hivatal elõrejelzése szerint
jövõre húsz-huszonöt százalékos áremelkedés is elképzelhetõ, míg a hatósági árak legfeljebb tíz százalékkal
emelkedhetnek. Hagyó Miklós fõpolgármester-helyettes november elején
beadott elõterjesztésében húszszázalékos áremelkedéssel számolt. Így
vélhetõen nem vette figyelembe az
energiaügyi szaktárca honlapján október vége óta közzétett kormányrendeletet, mely szerint január elsejétõl az egyetemes szolgáltatók köre
kibõvül a költségvetési intézményekkel is, azaz a fõváros és intézményei
hatósági áron vásárolhatnak áramot.
2008. 11. 27

Uzsoraáldozatokat segítõ
iroda nyílt Monokon
Az uzsora áldozatainak segítséget nyújtó
irodát hoztak létre a Borsod megyei
Monokon – közölte a település független
polgármestere. Szepessy Zsolt elmondta:
az irodához forduló áldozatoknak jogi,
emberi és lehetõségeikhez képest anyagi
segítséget próbálnak nyújtani, a hatóságokkal szorosan együttmûködve.
2008. 11. 27

Aki hiányzik, nem kap
tiszteletdíjat
Január 1-jétõl nem kapnak tiszteletdíjat
azok az ácsi képviselõk, akik igazolatlanul
hiányoznak az önkormányzati testületi,
valamit a bizottsági ülésekrõl. A képviselõi távollét szabályairól, illetve a tiszteletdíjról szóló rendelet módosítását csütörtöki ülésükön fogadták el az ácsi testület
tagjai. Malomsoki István jegyzõtõl
megtudtuk: a rendelet módosítására
nem gazdasági okok miatt volt szükség,
hanem azért, hogy az igazolatlan távolléteket szankcionálni tudják.
2008. 11. 28
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Kiterjesztik a szelektív hulladékgyûjtést

A kistelepüléseket is szeretnék
bevonni a lakossági szelektív
hulladékgyûjtésbe, ennek érdekében írtak alá megállapodást a hasznosítást koordináló
szervezetek és az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek. A dokumentumot Gyenesei István önkormányzati, valamint Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter is ellátta kézjegyével.

A csomagolási hulladékok gyûjtését és
hasznosítását szabályozó dokumentum
aláírására az Önkormányzati Minisztériumban a Kormány–Önkormányzatok
Egyeztetõ Fóruma 2008 december
negyedikei ülésén került sor.
A felek közös nyilatkozatban vállalták, hogy hazánk európai uniós kötelezettségeinek megfelelõen biztosítják a
szelektív hulladékgyûjtés elterjesztését a
kistelepüléseken, illetve a lakossági begyûjtõrendszerek további bõvítését.
Az egyezség értelmében a hasznosítást koordináló szervezetek az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatóval a
2009-re megállapított egységes díjtételek alapján kötik meg a szerzõdést a hulladék elszállítására. A jelentkezõ,
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háromezer lakos alatti településeknek
pedig vállalniuk kell a lakossági szelektív
hulladékgyûjtés helyi feltételeinek kialakítását. Az érintett településeken a koordináló szervezetek tájékoztató tevékenységet folytatnak. Az önkormányzati szövetségekkel együttmûködve népszerûsítik a szelektív hulladékgyûjtést a lakosság körében.
Ma hazánkban már körülbelül
négyezer-ötszáz gyûjtõsziget szolgálja a
szelektív gyûjtést, ez elvben legalább öt
millió ember számára teszi lehetõvé a
szelektív gyûjtõk igénybevételét.
Az ÖKO-Pannon 2008. elsõ kilenc
hónapjában összesen 255,23 ezer tonna csomagolási hulladék hasznosítását
oldotta meg, amely mennyiségnek már
közel tizenöt százaléka, 36,41 ezer tonna származott a lakossági szelektív hulladékgyûjtésbõl.
„Ha jól dobod el, jól jön vissza!“ Ezzel a szlogennel veszi kezdetét az ÖKOPannon Kht. társadalmi célú televíziós
reklámfilmjének sugárzása. A lakossági
szelektív hulladékgyûjtést a kht. által készíttetett húsz másodperces, november
17-tõl december 31-ig összesen hét

tévécsatornán látható szpotok ösztönzik.
„Eredményeink a szelektív hulladékgyûjtés terén az elmúlt években folyamatosan javultak, az EU környezettudatos országaihoz felzárkózni és további
sikereket elérni csak a lakosság széles rétegeinek bevonásával és a gyûjtésben
résztvevõk aktivitásának fokozásával tudunk elérni – mondta Viszkei György, az
ÖKO-Pannon Kht. ügyvezetõ igazgatója,
a társadalmi célú reklámfilmek bemutató vetítésén. – Ha reklámokkal termékek
és szolgáltatások megvásárlására lehet
ösztönözni a lakosságot, miért ne lehetne a környezetvédelemben való részvételre is felhívni a figyelmüket?“.
A filmeket készítõ Akció-Nxs reklámügynökséget az ÖKO-Pannon Kht.
meghívásos tenderen választotta ki. A
filmek alapgondolata az, hogy ahogyan
egy bumerángnál sem mindegy az,
hogy hogyan hajítjuk el, a hulladékok
esetében is legalább ennyire számít,
hogy hogyan dobjuk ki, mert ha szétválogatjuk, szebb formában láthatjuk viszont eldobott fölöslegünket.
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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