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Nagyon vakoknak kellene lennünk, ha
nem gondolkodtatnának el az elmúlt
hónapok és napok eseményei.
Csak úgy dióhéjban: valami számunkra nehezen érthetõ okokból
összeomlanak a világ pénzpiacai,
majd néhány hónap múlva, úgymond a New York-i brókerek ügyeskedései miatt ezrek veszítik el munkájukat Magyarország legkisebb településein is. Olyanok, akik talán
még a bróker szót sem hallották soha életükben. Átgyûrûzött a válság a reálgazdaságba – mondják.
Karácsony környékén jön a hír, hogy az ukránok – vagy
az oroszok – elzárták a gázcsapokat. Kiderül, hogy ha ezt az
egymás közti kis árvitát még néhány hétig folytatják, akkor
megfagy Európa.
Aztán kapják az újabb sokkot a nagyvárosokban élõk,
miszerint a levegõ belélegezhetetlen, szmogriadót kell elrendelni.
Hol élünk? – teszik fel jogosan és egyre többen a kérdést,
és bizony elég nehéz megnyugtató válaszokat adni. Ám bármilyen keserves is, a települések irányítóinak, polgármestereknek,
jegyzõknek, képviselõknek, felelõs hivatalnokoknak mégis muszáj valamit mondaniuk, de fõleg tenniük. Õk nem tárhatják
szét a kezüket az emberek elõtt. Nekik is ott van ugyanis – képletesen – a kis táblácska az asztalukon, olyan, mint Amerika
egykori hadügyminiszteréén, Colin Powellén volt. A táblára ez
volt írva: „Ez az az asztal, ahonnét az ügyeket már nincsen hová továbbpasszolni“.
Jó lesz hát újragondolnunk sok mindent, és bármilyen
eredményre is jutunk, nem várhatjuk meg, amíg a világ egésze
megváltozik. Helyben kell cselekedni, méghozzá olyan környezetben, ahol idõnként olyan érzése van az embernek, hogy a
törvényalkotóira sem igen támaszkodhat. Mert mire véljük azt,
hogy elrendelik Budapesten a szmogriadót, egyik nap csak a
páros, másik napon csak a páratlan rendszámú autók közlekedhetnek; majd néhány óra múlva kiderül, hogy elfelejtettek
szankciót párosítani a jogszabályhoz? Magyarul hiába állít
meg bárkit a rendõr, az megteheti, hogy csak elnézést kérve
mosolyog.
Aztán: épp most módosította a parlament a 2004-ben
meghozott Ket.-et, a közigazgatási eljárásról szóló törvényt.
Biztosan nem hinnék el boldogabb országokban, hogy a négy
éve elfogadott jogszabály kilencvenöt(!) százalékához hozzányúltak. Ráadásul – állítja sok polgármester – úgy, hogy az új
szabályozás sem lesz teljesíthetõ.
Magukra maradtak hát a helységekben ismét. Lehet elõvenni a vastag piros ceruzát, újra és újra átnyálazni a már
amúgy is végletesen feszes költségvetést: hol lehetne elérni valami költségcsökkentést? Meg kell szorongatni megint az intézményeket, az alvállalkozókat, alternatív szolgáltatók után
kell nézni, hogy túléljük ezt az évet is, ahogyan az elõzõt, és az
azelõttit is.
BUÉK, 2009!
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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A Ket. teljesen átalakul
Októbertõl a hivatalok zsebe bánja, ha csúsznak a határidõvel

Szinte az összes paragrafusát
megváltoztatta a parlament decemberben a 2004-ben alkotott
közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek (Ket.).
Ez a jogszabály Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957-es törvényt váltotta, amely közel ötven évig
volt hatályban. A Ket. tehát,
úgy tûnik, nem váltotta be a
hozzá fûzött reményeket, ám
egy ideig még marad minden a
régiben, hiszen a változások
többsége csak októberben lép
életbe. A módosítás a Magyar
Közlöny december 29-ei számában jelent meg.
Hogy egészen pontosak legyünk, a
százhetvenöt érdemi rendelkezést tartalmazó paragrafusból mindössze tízet
nem érint semmilyen változtatás, azaz a
törvény 95 százalékban átalakul. Talán
ez is az oka annak, hogy kevesen voltak
hajlandók lapunk számára véleményt
nyilvánítani a Ket.-módosításról, inkább
szakértõi anyagok tanulmányozását
ajánlották. Több ellenzéki képviselõ,
például Herényi Károly a módosítás
mértékében egyenesen annak bizonyítékát látja, hogy a kormánytöbbség átgondolatlan törvényt fogadott el 2004ben. Véleménye szerint érdemesebb
lenne teljesen új jogszabályt alkotni,
mint a jelenlegit kilencvenvalahány százalékban módosítani. Ráadásul szerinte
„a jogbiztonságot súlyosan veszélyezteti, amikor egy átfogó jogterület esetében rövid idõn belül a jogalkotó jelentõs és koncepcionális módosításokat
hajt végre“. De mindenekelõtt lássuk,
melyek a legfontosabb érdemi változások.

KÖTELEZÕ „BARÁTSÁG“
A sokszorosan deklarált legfontosabb
kormányzati szándék az ügyfélközpontú szemlélet nem egyszerûen megho-
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mítása helyett pedig a
nosítása; egyenesen
munkanapokat veszi
kötelezõvé tétele. Pélalapul: tehát az ügydául a Ket eddig is
intézési határidõk 30
elõírta, hogy az ügynapról 22 munkanapféltõl nem kérhetõ
ra, 15 napról 10 munszámon olyan mellékkanapra, 8 napról 5
let, amely egyébként
munkanapra módoa közigazgatási szerv
sulnak; de egyszerûbb
jogszabállyal rendszeesetekben elõfordulresített nyilvántartásáhatnak 3 munkananak része. Nem csupos határidõk is. A
pán az eljáró szervnél
gazdasági hatásokat
található, hanem vaIpkovich György, a
lamennyi
hatósági
szocialisták vezérszónyilvántartásban
noka említette meg a
meglévõ adatot be
parlamenti vitában:
kell szereznie a hatódr. Ipkovich György
„az ügyfél szándéka
ságnak, ha maga az
nem egyes eljárások
ügyfél nem terjeszti
lefolytatása, nem különféle engedélyek
elõ. A módosítás után nem csupán
beszerzése, gazdasági tevékenységet
ezeket az adatokat kell a közigazgatáskíván kezdeni, folytatni (…) mégis
nak hivatalból lekérnie, hanem a bírógyakran utaznia kellett, szabadságot
sági és a Magyar Országos Közjegyzõi
kivenni ügye elintézése érdekében“,
Kamara nyilvántartásában szereplõket
ami természetszerûen jövedelemis. Ügyfélközpontúnak ugyanis csak az
kiesést okoz. Ezt kívánja részben orvoa megoldás nevezhetõ, amelynél az
solni a módosítás a személyes megjeleügyféltõl semmilyen olyan adatot nem
nési kötelezettség eltörlésével.
kérhet számon a hatóság, amely bárhol a legtágabb értelemben vett államnál megtalálható. A javaslat 2011-ben
H É T S Z Á Z E Z E R Ü GY F É LT
hatályba lépõ szövege ezt rögzíti.
POZITÍVAN ÉRINTHET

KÉTSZER

AD,

KI GYORSAN AD?
A következõ fõ szándék, amely már
nemcsak „hangulatjavító“ jelleggel
ügyfélbarát, hanem gazdasági vonzata
is van, az ügyintézési határidõk egyelõre inkább fokozatos, mondhatni óvatos csökkentése – viszont emellett betartásuk drasztikus szankcionálása.
A Ket. egyik jelentõsebb újítása
volt, hogy a hatóságok mozgásterét
szûkítve számos belsõ határidõt írt elõ.
A módosítás most általánosan öt munkanapos belsõ eljárási határidõt szab a
hatóságnak: öt munkanapon belül
minden olyan ügy elintézésérõl gondoskodnia kell, amire nem állapít meg
érvényes jogszabály külön határidõt. A
határidõk naptári napokban való szá-

Hankó Faragó Miklós az SZDSZ részérõl ezt külön üdvözölte, mivel számításai szerint hétszázezer ügyfélnek jelent
átlagban számítva másfél óra idõnyereséget, átszámítva 1,2 milliárd forintra rúgó anyagi megtakarítást. Ipkovich
ezt a másik oldalról nézi: a hatóságok-

Hankó Faragó Miklós
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nál veszi el az idõt az érdemi ügyintézéstõl az ügyfélfogadás, a folyamatos
rendelkezésre állás. Mindezek miatt
került a módosítások közé a kötelezõ
elektronikus ügyintézés. Talán a késõbbi számonkéréseket megelõzendõ
óvott viszont a szocialisták vezérszónoka attól, hogy „túlmisztifikáljuk a kötelezõ elektronikus kapcsolattartás ügyintézési határidõre gyakorolt hatását“.
Szerinte bonyolultabb ügyekben – például építési engedélyezési eljárás, telepengedélyezési eljárás esetén – az
ügyre fordítandó idõ hat-nyolc óra, az
egyes eljárási cselekmények külön-külön öt perctõl százhúsz percig terjedõ
idõtartamúak. Jó ügyintézõprogramok
segítségével sem csökkenthetõ ez az
idõ. Ezzel együtt is hasznos elképzelés,
hogy a szakhatóságok elektronikus
formában érintkeznek, megtakarítható
a postázásra fordított, a postán töltött
idõ, csökkennek a postai költségek, ám
ettõl még a szakhatósági állásfoglalás
elkészítése, dokumentumok átvizsgálása, helyszíni szemle végzése ugyanannyi idõt fog igénybe venni.
A valódi e-ügyintézés elterjedésének további korlátja, hogy hiányzik
még a központi elektronikus illeték- és
díjfizetési rendszer, az ügyintézési
programok nem terjedtek el eléggé, az
ügyfelek elektronikus ügyintézési kedve – egyelõre még – lanyhának nevezhetõ, és megoldatlan a mellékletek hiteles elektronikus csatolása is.

H AT Á R I D Õ -T Ú L L É P É S

UTÁN

PÉNZVISSZAFIZETÉS
Az ügyintézési határidõk túllépésének
föntebb már megemlített súlyos
szankciója, hogy a hatóságnak az ügyintézési határidõ akár egynapos túllépése esetén vissza kell térítenie az eljárás megindításáért fizetett illetéket.
Mostantól a visszatérítési kötelezettség
kiterjed az igazgatási szolgáltatási díjra
is – függetlenül attól, hogy az eljárás
vagy az ügyfél illetékmentes volt-e, hiszen a hatóság kötelezettsége is független ettõl. Eddig egyoldalúan csak az
ügyfélen kérték számon az eljárási kötelezettségek teljesítését, s mulasztás
esetén a hatóság súlyos bírsággal
szankcionálhatta. A kormány indoklása szerint a módosítás „az ügyfél és a
hatóság közötti távolságot csökkenti“.
Fontos, és a visszatérítések rendszeréhez is szükséges újítás az ügyfor-

galmi statisztika, amely magában foglalja az összes ügy számát, további
bontásban adatokat tartalmaz a határidõn túl intézett ügyek számáról.
Ügyenként tünteti föl az ügyintézési
határidõ túllépésének mértékét és a
felügyeleti intézkedések, illetve a fegyelmi eljárások számát is. Nem kérdés
a kormányzat szerint, hogy az állampolgároknak, az ügyfeleknek jogukban
áll megtudni, hogy jogszerûen és hatékonyan mûködik-e a közigazgatás, s
errõl ez a statisztika kielégítõ tájékoztatást fog nyújtani.

HANGZATOS,

DE

VÉGREHAJTHATATL AN?
A Kormány-Önkormányzatok Egyeztetõ Fórumának önkormányzati oldala a
jogszabály számos gyenge pontjára
hívja fel a figyelmet a Ket.-módosítás
kapcsán készített szakértõi anyagában,
amelyet a KÖEF-tag Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége bocsátott rendelkezésünkre, mint álláspontjával mindenben megegyezõ dokumentumot. Ebben leszögezik, hogy
egyetértenek az alapcéllal, egyszerûbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá kell
tenni minden hivatali ügyintézést. De
rögtön ezután élesen fogalmaznak:
„Normális-e az, ha egy ügyintézõre havi szinten 300–500 ügy jut, például az
okmányirodákban?“ Megkérdezik azt
is, milyen hatástanulmány alapján
gondolják az elõterjesztõk, hogy az
ügyintézési határidõ kétévenként 2–5
munkanappal csökkenthetõ. A határidõk munkanapokban számítása a dokumentum szerint „inkább csak jól
hangzik“, ám több idõ elteltével gondot okozhat az informatikai rendszerek e számításhoz igazítása. A koncepció az önkormányzatok szakértõi szerint nem számol azzal sem, ha helyi
szinten elõre nem látható okból munkaszünetet kénytelen tartani a hatóság
az informatikai rendszer mûködésképtelensége, vagy árvíz-belvíz, áramszünet miatt.

ARÁNYTAL AN

SZANKCIÓ

A VISSZAFIZETTETÉS
A legfájóbb pont az illeték-visszatérítés
kötelezettsége, amelyet indokolatlanul
súlyosnak ítél az önkormányzati oldal.
A szakértõi anyag felhívja a figyelmet,
hogy „a tervezet nem arányosít, nem

súlyoz, amennyiben a hatóság akár
csak egy nappal is túllépi az ügyintézési határidõt, a visszafizetési kötelezettség beáll, és például az építésügyi eljárások akár százezres nagyságrendû illetékét ugyanúgy köteles lesz az ügyfél
kérelmére visszafizetni, mint az általános tételû eljárási illetéket“. Álláspontjuk szerint egy akár egynapos késedelem nem áll arányban ilyen súlyú viszszafizetési kötelezettséggel. Azt is fájlalják, hogy immár nem lehet az eljárást azért megszüntetni, mert az ügyfél nem rótta le az illetéket vagy díjat,
hanem végrehajtás során kell azt a hatóságnak behajtania. Így akár az is elõfordulhat, hogy az ügyfél szándékosan
nem fizeti meg az illetéket, tudván,
hogy ennek ellenére ügyében döntés
születik, és egy esetleges csekély mértékû határidõ-túllépés következtében a
hatóság köteles lesz visszafizetni neki
azt az összeget, amit meg sem fizetett.
„Megítélésünk szerint ez egy megengedhetetlen ügyféli morált, és egy tarthatatlan folyamatot indítana el, ami a
jóhiszemûség eljárási alapelvével is ellentétes“ – áll szó szerint az állásfoglalásban.

ÓRIÁSI

INFORMATIKAI

FEJLESZTÉSEKRE LESZ
SZÜKSÉG
Az elektronikus ügyintézési kötelezettségekkel kapcsolatban az önkormányzati oldal osztja a kormánypárti
Ipkovich György föntebb ismertetett
aggályait: „Az ügyek nagy százalékában az ügyintézési folyamat teljes mértékû elektronikus, az ügyfél megjelenése nélküli végigvitele nem lehetséges
mindaddig, amíg az ügyfél nem tudja
az eljárási illetéket vagy az igazgatási
szolgáltatási díjat elektronikusan megfizetni (és a fizetés igazolását személyesen kell benyújtania, vagy azt postán kell megküldenie). Nem megoldott
a hiteles elektronikus csatolása az
adásvételi, a bérleti szerzõdésnek, a
közterület-használati megállapodásnak, a „szocpol“-szerzõdéseknek, az
építésügyi hatósági ügyekben a tervrajz, ingatlan-nyilvántartási eljárásban
az eladó bejegyzési engedélye sem
csatolható digitálisan. Ilyen mellékletek
az ügyek nagy százalékában szükségesek, s emiatt elkerülhetetlen a személyes megjelenés vagy a postai út igénybevétele.“ Mindezek megoldása tehát
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elengedhetetlen feltétele a Ket.módosítás teljes körû életbelépésének.

AZ

„A

KÖZIGAZGATÁS VAGY

H A T É K O N Y, V A G Y O L C S Ó “

ELLENZÉK ALKOTMÁNYOS

Kovács Zoltán kétségbe vonta azt is,
hogy az újonnan bevezetendõ ügyfélforgalmi statisztika – melyet a korA parlamenti ellenzék álláspontját Kományoldal az egyik legjelentõsebb
vács Zoltán fideszes képviselõ foglalta
újításként mutat be – be fogja váltaössze a törvénymódosítás vitájában. A
ni a hozzá fûzött komoly reményeFidesz az MDF véleményével egybeket. Utalt arra, hogy a már megvalóhangzóan úgy látja: mivel több mint
sított bírósági ügyfélforgalmi statisztízmillió közigazgatási határozat születika nem javított a helyzeten a bírótik egy évben az országban, és ezek
sági eljárások számát, elhúzódását ilnagy részére hatással lesznek a mostaletõen. „Nem gondoni módosítások, gyalom, hogy a KSH tekorlatilag új törvényrõl
hetné hatékonyabbá
beszélhetünk. A rövid
a közigazgatást“ –
idõn belül megvalósufogalmazott.
ló jelentõs változtatáA kötelezõ esok szerintük nemcsak
ügyintézésrõl szólva
a jogalkalmazókat, haKovács Zoltán kijenem az ügyfeleket is
lentette, a kormány
nehéz helyzetbe hozoptimista tervei ellezák.
nére „a közigazgatás
Az ellenzék szevagy hatékony, vagy
rint az adatlekérdezés
olcsó, a kettõ egyúj, ügyfelet tehermenszerre nem lehet“.
tesítõ rendszere alkotJelentõs infrastruktumányos aggályokat is
rális beruházás kell
felvet. Az Alkotmánydr. Kovács Zoltán
szerinte a kormány
bíróságnak azon emléterveihez, különösen
kezetes döntését emíaz informatika terén, jól megfizetett
tik föl, amely megszüntette a személyi
szakembereket kell alkalmazni vagy
szám mindenre kiterjedõ funkcióját .
képezni, akik nem a versenyszféráHa egy új, adategyesítésre alkalmas
ban, hanem a közigazgatásban terrendszert össze akarunk hozni, vizsgálvezik az életpályájukat. Ha nem így
ni kell, hogy nem ütközik-e adott esetlesz, gyengébb minõségûek lesznek
ben ebbe az alkotmánybírósági döna határozatok, lassabban folynak az
tésbe – mondják.
eljárások, a jegyzõ állandóan határA határidõk szigorúbb kezelésérõl
idõ-hosszabbítást lesz kénytelen adni
úgy véli a Fidesz: a belsõ határidõk
az ügyintézõk számára.
szûk megállapítása azt fogja eredményezni, hogy az olyan bonyolultabb
ügyeket, ahol három-ötnapos határA SZAKTÁRCA TISZTÁBAN
idõk érvényesek, elõre fogják venni,
VAN AZ ÉRDEKSÉRELMEKKEL
ezeken akarnak túl lenni a hivatalnokok a nagyobb elmaradási kockázat
Utóbbi jelenséget Jauernik István, az
miatt.
Önkormányzati és Területfejlesztési
Könnyen lehetséges ugyanis, hogy
Minisztérium államtitkára már mint a
az alapeljárásban minden határidõt
mostani átfogó Ket-módosítás egyik
betartanak, és teljesen jogszerûen járindokát említette. Lapunknak nyilatnak el, ám a kapcsolódóan eljáró hatókozva elmondta, azt tapasztalták,
ságok határidõt mulasztanak, akár az
hogy az eddig hatályos szabályok alól
ügy bonyolultsága miatt, akár slendrikirívóan sok mentességet szereztek a
ánságból – és ilyenkor az elsõfokú eljálegkülönbözõbb hatóságok. Tehát a
ró hatóságnak kell – noha nem volt
tárca egyik legfontosabb célja a móvétkes az eljárásban – a díjakat és illedosítással az ún. kizárási lehetõségek,
tékeket visszatéríteni. Mindezek miatt
illetve a csúszó határidõk „kiirtása“.
az egyszerûbb ügyekre várók szenvedNem mindenütt egyformán jellemzõ a
hetnek hátrányt.
kötelezettségek hárítása – mondta –,
A G G Á LY O K AT I S F E LV E T E T T
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s ezek legalább annyira személyi, mint
szervezeti okokra vezethetõk vissza.
Mindenesetre elszánták magukat: bár
nyilvánvaló érdeksérelmekkel jár az új
hivatali „filozófia“ meghonosítása –
munkaszervezeti átalakításokra kényszeríti az ügyintézõket minden szinten –, mégis végrehajtják.
A TÖOSZ álláspontjára reagálva
értetlenségét fejezte ki, mivel az elõzetes egyeztetéseken az önkormányzatokat képviselõ szervezet emlékezete szerint „mindenben egyetértett“.
A kritikákat megfogalmazó KÖEFdokumentum érdemi részére utalva
kijelentette: „túlzottan ügyfélbarát“
törvény nem létezhet; ezzel leginkább
az illeték-visszatérítési kötelezettséget
bíráló hangokra kívánt reagálni, akik
az ügyfél kirívóan elõnyös helyzetét
emlegetik ennél a pontnál.

INTENZÍVEN

KELL

P Á LY Á Z N I U K A Z
ÖNKORMÁNYZATOKNAK
Jauernik István kérdésünkre, hogy
kaphatnak-e a hátrányosabb helyzetû önkormányzatok, illetve egyéb hivatalok támogatást ahhoz, hogy
megfeleljenek a még keményebb
elektronikus ügyintézési elvárásoknak, sõt kötelezettségeknek (amikor

Jauernik István

az eddigi szint „megugrása“ sem sikerült igazán számos helyen), azt válaszolta, hogy az EKOP és az ÁROP
elegendõ forrást biztosít ezekre a feladatokra. A hatályba lépés végleges
idõpontjára, 2011-re szerinte „reálisan alkalmazhatók“ a módosítások.

Reflektor | Ket.

A

POLGÁRMESTER MINT
HATÓSÁG

Hankó Faragó Miklós az immár ellenzéki SZDSZ nevében – azzal együtt,
hogy egészében mint ügyfélbarát és
modernizáló törekvést, a liberális
párt támogatta az átfogó törvénymódosítást – kifogásolta, hogy októbertõl hatóság lesz az egyébként
ágazati törvényekben már valóban
hatósággá minõsített, de a Ket.-ben
csak most megjelenõ hatósági pozíciójú polgármester, fõpolgármester,
megyei közgyûlési elnök. Ez agyonbonyolítja majd az ügyeket és nincs
visszaút – jelentette ki, azt jósolva,
ezzel az intézkedéssel újabb hatósági szervezetrendszer fog kiépülni.
A liberálisoknak volt még egy
fölvetésük, amely igazán fölkavarhatta volna a magyar közigazgatás

most még csak fodrozódni kezdõ állóvizét; ez egyes hivatali funkciók
nyílt magánosításáról, illetve piacosításáról szól – azonban most nem került bele a jogszabály-módosítások
közé. Hankó Faragó Miklós ennek
kapcsán közölte, hogy a hatósági eljárások kiszervezése Európában bevált, több országban is alkalmazott
megoldás. Mint felszólalásában kifejtette: „Az önkormányzatok mellett
alternatív minõségtanúsítási szervezetrendszer kiépítését tartanánk
szükségesnek, amely a magánszférából építkezne. Magán-minõségtanúsítók járhatnának el, amelyeknél követelmény lenne egyrészt a tõkeerõ,
a magas összegû felelõsségbiztosítás, szakértõk alkalmazásának kötelezettsége, bankgarancia, kötbér-kötelezettség vállalása szabálytalan eljárások esetére. A magántanúsítók

felelõsségvállalással adnák ki a tanúsítványokat. Ez egy állásfoglalás
egyúttal, ezt kell beküldeni az önkormányzat hivatalába, ahol viszont erre
három napon belül ki kell adni az engedélyt, mivel szakértõ adta a tanúsítványt – esetleg ugyanaz a szakértõ,
akit ma alkalmaz az önkormányzat.
Így kiiktatható a hatóság és az ügyfél
közötti közvetlen kapcsolat, egyúttal
csökken a korrupció veszélye. Ez nem
lenne drágább a jelenlegi megoldásnál, és versenyhelyzetben lévõ minõségtanúsító cégek végezhetnék ezt a
tevékenységet.“ – érvelt a képviselõ.
Kinek szimpatikus ez a megoldás, kinek nem; mindenesetre egyelõre nem
kell számolni azzal, hogy belátható
idõn belül ilyen intenzitású verseny
jelenjen meg a közigazgatásban.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu

Néhány fontosabb változás
Az októbertõl hatályos új Ket. egyebek mellett megszabja, hogy milyen adatokat kezelhet a hatóság
az ügyfél azonosítása érdekében.
Ezek a következõk: név, születési
név, születési idõ, születési hely,
anyja neve, lakcíme, valamint külön
törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott személyes adat.
A módosítás a belsõ ügyintézési határidõre vonatkozó rendelkezések döntõ többségét hatályon kívül helyezi, és ehelyett az általános
eljárási kötelezettségek között rögzíti, hogy a hatóságnak törvényben
meghatározott eljárási cselekményei elvégzésérõl haladéktalanul,
de legkésõbb öt munkanapon belül
gondoskodnia kell.
Októbertõl a hatóságoknak az
eljárás során valamennyi döntést
igénylõ kérdésben döntést, azaz
határozatot vagy végzést kell hozniuk – vagyis megszûnik annak lehetõsége, hogy a hatóság az ügyfelet egyes, joghatást is kiváltó eljárási cselekményeirõl (például ügyáttételrõl, az eljárás meghosszabbításáról) csupán egy udvarias hangnemben írt hivatalos levélben értesítse.

Erre csak joghatást nem kiváltó tájékoztatás esetében lesz már lehetõség. A módosítás révén az a gyakorlat is a múlté lesz, hogy a hatóságok a nem határozat vagy végzés
formájában hozott döntéseiket
(akár az idézést is) nem hivatalos
iratként, azaz tértivevény nélkül
kézbesíttették.
Pontosították az ügyfél fogalmát
is: ügyfél az, akinek jogát vagy jogos
érdekét az adott ügy érinti. A Ket. által bevezetett „jogi helyzet“ fordulatot
a gyakorlat nem tudta értelmezni, annak alkalmazására nem került sor,
ezért most kimarad a törvénybõl. A
módosítás ösztönzi az ügyfeleket az
elsõfokú eljárásba való bekapcsolódásra, hogy lényeges új szempontok a
másodfokú eljárásban már ne merülhessenek fel. A társadalmi és érdekvédelmi szervezetek hatékonyabb tájékoztatására pedig központi adatbázist
hoznak létre a hatósági ügyekrõl; a
megadott típusú ügyek indulása esetén a rendszer értesítést küld a bejelentkezett szervezetek számára. Az
adatbázisba való jelentkezés természetesen nem feltétele annak, hogy az
érintett szervezet részt vehessen az eljárásban, csupán elõsegíti, hogy idõben értesüljön a hatósági eljárás megindításáról minden érintett szervezet.

A sokügyfeles ügyek és társadalmi szervezetek részvételével folyó
eljárások gördülékeny lefolytatását
kívánja elõsegíteni az a módosítás
is, hogy közmeghallgatást kell tartani, ha ötvennél több ügyfél vagy ötnél több, az ügyfél jogaival felruházott szervezet vesz részt az eljárásban.
A módosítás megfogalmazza és
az általános eljárási szabályok szintjén
bevezeti az egyablakos eljárást ún.
közremûködõ hatóság kijelölésével.
A módosítás egyértelmûen a
hatóság és az ügyfél közötti elektronikus kommunikáció általánossá válása mellett foglal állást, ám a hatóságok elektronikus úton való kapcsolattartása csak 2011 január elsejétõl lesz kötelezõ.
A módosítás három jogintézmény bevezetésével, módosításával
kívánja biztosítani, hogy a hatóságok az azonnali intézkedést igénylõ
esetekben haladéktalanul tudjanak
intézkedni. E három jogintézmény
az ideiglenes biztosítási intézkedés,
a lefoglalás és a biztosítási intézkedés.
A hatósági döntések hathatósabb végrehajtása érdekében a Javaslat jelentõsen módosítja a Ket.
VIII. fejezetét.
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Pénzügyek

Költségmegtakarítás az önkormányzatoknál
Évente egyhavi gázdíjat spórolhatnak meg a települések
Jelentõs megtakarítást érhetnek el azok az önkormányzatok, amelyek úgy döntenek,
hogy a jövõben az EMFESZ Elsõ
Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.tõl szerzik be a földgázt. Ehhez
csupán egy egyszerû szerzõdést
kell aláírni, majd várni az alacsonyabb számlát – mondta
Biczók András, a vállalat kereskedelmi igazgatója. Aláhúzta:
mindehhez nincs szükség mûszaki átalakításra, nincs szerzõdéskötési díj, és nincs hûségidõszak sem.
A 2003-ban létrehozott EMFESZ Kft.
hazánk harminchatodik legnagyobb
vállalata, a belföldi szabadpiaci gázfor galom hetven százalékát biztosítja.
2008 februárjában a vállalat – gas.hu
márkanév alatt – elsõként kezdte meg
a szabadon választható lakossági gáz ellátást.
Az EMFESZ-szel gázszerzõdést kötõ
településeken a gas.hu további lakossági és vállalati gázárkedvezményeket
is biztosít. A földgázfelhasználás szem pontjából legnagyobb fogyasztónak
számító mintegy négyszázötven cég
közül már közel háromszáz az
EMFESZ-tõl vásárolja a földgázt.
Minek köszönhetõ, hogy ilyen nagy
arányban választják önöket? Mivel
tudják meggyõzni az ügyfeleket?
A gázpiaci liberalizáció elõtt évtizedeken keresztül a földgázellátást
egyszerû, magától értetõdõ folyamatként élték meg a fogyasztók: egy szolgáltató volt, és az hatósági áron biztosított a földgázt. A szabad piac ezt teljesen átírta: a földgáz vásárlása ma
már piaci folyamat, a gázszolgáltatás
ügyfélcentrikussá vált. Az EMFESZ elsõ
pillanattól kezdve minden egyes nagyipari ügyfelével partneri viszonyt alakított ki, személyre szabott, egyedi feltételeket biztosított számukra. Ha például egy nagyfogyasztónak az elõre tervezettnél több földgázra volt szüksége, mindig tudtunk megfelelõ megoldást találni. De a legfontosabb, ami
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miatt többek között a MOL, a Pick, a
Sole, a Teva vagy a Tesco az EMFESZ-t
választotta, a kedvezõ ár és a személyre szabott szolgáltatás.
Vannak önkormányzatok is az
ügyfeleik között?
Noha a jogszabályok már 2007 júliusától lehetõvé teszik az
önkormányzatok számára
is, hogy szabadon válaszszanak gázszolgáltatót, addig valójában nem léphettek piacra, amíg nem kínáltak a kereskedõk számukra is megfelelõ konstrukciókat. Az EMFESZ ezen
a területen is elsõként lépett, s idén szeptembertõl
az önkormányzatok számára is kedvezõ tarifájú gázszolgáltatást kínál. Az elsõ
önkormányzat, Nagyecsed 2008 szeptemberében szerzõdött velünk. Azóta
már Ráckeresztúr is az ügyfelünk, illetve elnyertük az Elsõ Energiabeszerzési
Önkormányzati Társulás közbeszerzési
tenderét, így Budapest VII., VIII. és XV.
kerületének, valamint Pécel és Százhalombatta önkormányzatainak is mi
szolgáltathatunk. Október óta közel
kétszáz önkormányzat keresett meg
minket, amelyek komolyan fontolgatják az átállást, vagy amelyeknél jelenleg is folyik a közbeszerzési eljárás.
Becsléseik szerint mekkora megta karítást érhetnek el az önkormányzatok?

A fogyasztói szokások nagyon eltérõek. Az önkormányzati, intézményi, kisvállalati és lakossági fogyasztók körülbelül egyhavi gázszámlájukat
tudják megtakarítani, ha hozzánk átlépnek. Ez garantált EMFESZ-kedvezményt jelent a mindenkori hatósá-

gi gázárhoz képest. Azokon a településeken, ahol az önkormányzat gázszolgáltatója is az EMFESZ, további
lakossági kedvezményeket is tudunk
biztosítani.
Lakossági fogyasztók is részesülhetnek további kedvezményekben?
Nemcsak a lakosság, de a vállalkozások, intézmények, társadalmi szervezetek, társasházak, egyesületek is részesülhetnek további kedvezményekben.
Mit kell tennie annak az önkormányzatnak, amely át akar állni az
önök szolgáltatására? Milyen feladatokkal, költségekkel jár ez?

Júliustól kötelezõ lesz piacra lépni a nagyfogyasztóknak
Az uniós jogharmonizáció részeként
2003-ban lett jogszabályi alapja annak, hogy a fogyasztók megválaszthassák, mely szolgáltatónál veszik
igénybe az energiaellátást. 2004-tõl
elsõként a nagyipari fogyasztók léphettek ki a szabadpiacra, majd 2007
júliusától minden magyarországi fogyasztó – így az önkormányzatok és
intézményeik – elõtt is megnyílt ez a
lehetõség.
2008 augusztusában a gáztörvény ismét átalakult, amelynek eredményeként 2009 júliusától már nem

egy lehetõség, hanem bizonyos fogyasztási mennyiség felett kötelezõ
feladat a szolgáltató megválasztása.
Ez a 100 köbméter/óra feletti fogyasztókat érinti, ebbe a kategóriába
például a nagyobb kórházak, a nagy
irodaházak, és persze a nagyipari fogyasztók tartoznak. Az önkormányzat
intézményeinek fogyasztása azonban
akkor sem adódik össze, ha egy
számlán kapja meg a fenntartó az
összes intézmény fogyasztási díját: az
intézmények fogyasztási helyenként
számítanak.

Pénzügyek

Az EMFESZ árajánlatának elkészítéséhez minimális adatra van szükség
az önkormányzattól: az önkormányzat szerzõdéskötéshez szükséges
alapadataira, illetve a jelenlegi gázszolgáltatási szerzõdésében is szereplõ becsült éves fogyasztás mértékére,
amely egyébként a gázszámlán is szerepel. Ezután megküldjük a szerzõdéstervezetet, ami egy rendkívül egyszerû, könnyen érthetõ és áttekinthetõ dokumentum. Fontosnak tartjuk,
hogy az ügyfelek pontosan tudják,

hogy mit, hogyan, milyen feltételekkel
vásárolnak. Miután az ügyfél a szerzõdést aláírja, gyakorlatilag semmi
dolga nincs a továbbiakban, minden
papírmunkát mi intézünk, a meglévõ
szerzõdés megszüntetését is beleértve; neki csak a csökkentett gázszámlát kell várnia. A számla is egyszerû,
mindössze két sor: az elfogyasztott
gáz köbméterben, szorozva az árral.
Hûségidõszak, szerzõdéskötési díj,
vagy bármilyen más átállási költség
nem terheli a szerzõdéskötést.
Egy közintézmény számára na gyon fontos, hogy különbözõ nem zetközi viták, vagy bármi más problé ma miatt ne szûnhessen meg egyik
napról a másikra a gázszolgáltatás.
Egy óvoda vagy iskola nem maradhat
fûtés nélkül. Mi erre a garancia önök nél?
Az ellátási biztonságot a gáztörvény szavatolja. Eszerint egyetlen fogyasztó sem maradhat ellátás nélkül;
ha bármi történne bármelyik gázszolgáltatóval, a jogszabály szerint azonnal más szolgáltató lép a helyébe, és
az átállás nem jár gázkimaradással.
Ha valaki most jelentkezik, mikor tól kaphatja önöktõl a gázt és a szám lát?
A jogszabályban rögzített adminisztratív átállási határidõ jelenleg három hónap, ezt tudjuk mindenkinek

biztosítani. Júliustól egyébként ez
hatvan napra fog csökkenni. Fontos,
hogy a szolgáltatóváltás alatt garantált a gázellátás folyamatossága, tehát az átállás miatt egyetlen napra
sem maradhat senki gázellátás nélkül.
Mikor van lehetõség visszatérni a
hatósági áras rendszerbe, hány év a
hûségidõ?
Nincs hûségidõszak. Visszatérni
bármikor lehet, ezt a jogszabály szigorúan rögzíti – bár ilyen igény eddig nem
jelentkezett. A fogyasztók megtalálták a
számításukat,
hiszen azok között, akik az elmúlt öt évben
ügyfeleinkké
váltak, egyetlen
egy olyan sem
volt, aki visszatért volna a hatósági
áras
rendszerbe. Ha
mégis ezt szeretnék tenni,
akkor az egy
ugyanolyan egyszerû folyamat, mint az,
hogy valaki az EMFESZ fogyasztója lesz.
Visszatérve az átállás praktikus
kérdéseihez: például, egy iskola eseté ben ki szerzõdhet önökkel? Az önkor mányzat, mint fenntartó, vagy maga
az intézmény?

Mindkettõre van lehetõség és
precedens. Intézményekre, önkormányzatra, vállalkozásokra és a lakossági fogyasztókra egyaránt igaz, hogy
az tud szerzõdni, akinek a nevén van
a gázmérõ (a gázóra). Amikor egy önkormányzat az EMFESZ szolgáltatását
választja, akkor célszerû a hivatal épületén kívül valamennyi általa mûködtetett, fenntartott intézményt – a
könyvtártól a sportcsarnokon át az iskoláig – bevonni a szolgáltatóváltásba. A számlát megkaphatja az önkormányzat egyben, vagy bontásban,
vagy ha úgy kérik, maguk az intézmények is – ebben is teljesen rugalmasak
vagyunk.
A gázórát önök leszerelik, és újat
szerelnek fel helyette?
Szó sincs róla! A szolgáltatóváltás semmilyen mûszaki átalakítással nem jár. Sem a gázmérõ órát,
sem a vezetéket nem kell lecserélni, a
gáz minõsége sem változik. Sõt, valószínûleg ugyanaz a leolvasó fogja
évente rögzíteni a mérõállást, mint
korábban, csak immár az EMFESZ
megbízásából
Akkor tehát minden változatlan
marad, csak a fizetnivaló lesz keve sebb?
Pontosan ezt nyújtjuk az ügyfeleinknek.
Munkatársunktól

EMFESZ, az emelkedõ csillag
Az EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz és
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.
a bécsi székhelyû Group DF nemzetközi
vállalatcsoport tagja. Az EMFESZ 2003ban alakult, az elsõ magyarországi szabadpiaci gázkereskedelmi vállalatként.
Az EMFESZ elsõként kínált a szabadpiacon kedvezõ árú gázszolgáltatást a
nagyfogyasztók számára, és jelenleg elsõként biztosít hasonló lehetõséget az
önkormányzatoknak, illetve a lakosság
számára.
A cég 2007-es árbevétele alapján
az ország 36. legnagyobb cége volt, és
2008-as árbevételét is 250 milliárd forint felettire becsüli. A vállalat évente
hárommilliárd köbméter közép-ázsiai
eredetû földgázt szállít Magyarországra, amellyel a teljes belföldi gázpiac
húsz százalékát biztosítja.
Az EMFESZ elsõ közép-európai
cégként tavaly megkapta az energetikai
szakma Oscar-díjának számító Rising
Star – vagyis Emelkedõ csillag – díjat a

New Yorkban tartott Platts Gálán. A vállalat legújabb beruházását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson készítik elõ, ahol 2009-ben megkezdõdik Európa legnagyobb, 2400
megawattosra bõvíthetõ gázerõmûvének építése.
„Az EMFESZ nélkül hiába a jogszabályi lehetõség, nem lenne Magyarországon gázszabadpiac“ – mutatott rá a cég érdemeire Biczók András
kereskedelmi igazgató. „Mi hoztuk be
azt a földgázmennyiséget, amely lehetõvé tette az alternatív piac létrejöttét;
mi szolgáltunk ki elõször erõmûveket,
ipari fogyasztókat, önkormányzatokat.
Ez egy igazán érdekes, innovációval teli kihívás“ – mondta az igazgató: „Ami
végbement a biztosítási vagy a távközlési piacon, eddig az energetikára nem
volt jellemzõ. Pedig ezen a területen is
lehet, sõt szükséges is felelõsen gondolkodni, s a legjobb megoldást választani.“
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Ingyenes konferenciasorozat 19 helyszínen
Az önkormányzatok helyzetében sajnálatos módon a 2009-es évben sem várható javulás, amit még a gazdasági válság
begyûrûzõdõ hatása is tetéz. Az önkormányzatoknak most minden lehetõséget
meg kell ragadniuk annak érdekében,
hogy bevételeiket növelni és költségeiket
csökkenteni tudják.
A Localinfo Információ Szolgáltató
Kft., amely közel egy évtizede partnere
az önkormányzatoknak, nagyszabású ingyenes konferenciasorozatot szervez az
ország minden megyéjében és a fõvárosban.
“Költségcsökkentési konferencia –
Milliós megtakarítások azonnal” címmel,
amelyre szeretettel meghívjuk Önt és az
önkormányzati gazdálkodás területén
jártas munkatársait!
A 19 állomásból álló eseménysorozaton nem elméleti tippekrõl lesz szó,
hanem olyan elõadókat kértünk fel, akik
bevált megtakarítási ajánlatokkal szolgálnak az önkormányzatoknak.
A szakmai napok célja, hogy az
egyes rendezvényeknek helyet adó városok és a vonzáskörükben lévõ települések
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önkormányzatai számára tájékoztatást
adjon arról, hogy meglévõ kiadási tételeiket hogyan tudják leszorítani, átgondoltabb, hatékonyabb megoldásokkal hogyan tudnak akár milliókat, sõt nagyobb
városok esetén akár százmilliókat megtakarítani, illetve milyen eszközökkel növelhetik bevételeiket, tehetik vonzóbbá településüket.
Az elsõ rendezvény idõpontja:
2009. január 28-a, szerda, 9.30 órai kezdettel.
Az elsõ rendezvény helyszíne: Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzata tanácsterme
(1184 Budapest, Üllõi út 400.)
A konferenciasorozat kiemelt elõadója az EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz és
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
amely a földgázbeszerzés területén kiugróan elõnyös költségcsökkentési ajánlattal várja az önkormányzatokat a konferenciákon.
A konferenciasorozaton elõadást
tartanak az Állami Számvevõszék Önkormányzati és Területi Ellenõrzõ Igazgatóságának vezetõi, az önkormányzatok
gazdálkodási rendszerében rejlõ kiaknázatlan lehetõségekrõl. Emellett szó lesz

például az e-közbeszerzések révén elérhetõ jelentõs megtakarítási módszerekrõl, a költségcsökkentést célzó integrált
informatikai gazdasági rendszerekrõl, valamint több más, a kiadási tételeket jelentõsen visszafogó megoldásról. (A
konferencia további részleteirõl a rendezvénysorozat honlapján, a www.konferencia.localinfo.hu internetcímen tájékozódhatnak.)
Mivel az eddigi tapasztalatok szerint
óriási az érdeklõdés a konferenciák iránt,
arra kérjük, legyen kedves jelezni, hogy
önkormányzatuk részt kíván-e venni a
megyéjében tartandó rendezvényen, illetve hány személlyel szeretné képviseltetni magát, annak érdekében, hogy biztos helyük legyen a konferencián!
Részvételi szándékát elküldheti
• a konferenciasorozat önálló honlapján (www.konferencia.localinfo.hu),
elektronikus úton
• a mellékelt jelentkezési lap faxon
(061-262-2211), vagy postai úton
(1106 Budapest, Gyakorló u. 19.)
történõ visszaküldésével
• valamint a konferencia@localinfo.hu e-mailcímre küldött elektronikus levélben

Környezetvédelem

Védelem a közterületi fáknak
Ha a növény áttelepíthetõ, tilos lesz kivágni
Ezentúl nem lesz könnyû dolga
annak, aki közterületi fákat,
bokrokat akar kivágni, hogy a
helyükbe például mélygarázst
építsen. Január elsejétõl szigorú országos rendelet gondoskodik a fás szárú növények védelmérõl. Aki pedig nem tartja
be a jogszabályt, százezer forintig bírságolható.
A fák védelmérõl szóló új rendelet meghatározza, hogy mely esetekben kötelezõ megtiltani a közterületen lévõ fák és
cserjék kivágását. Az engedélyt, illetve a
tiltó határozatot a település jegyzõje adja ki. A rendelet szerint tilos kivágni egy
fát, ha helyette megoldható a növény áttelepítése is, vagy ha nem biztosított a kivágott fa vagy cserje pótlása, sõt akkor is,
ha a kivágás természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. A rendelet
elõírja a kivágott növények pótlását: a fát
egy éven, a cserjét pedig három éven belül pótolni kell.
Az sem mindegy azonban, hogy mivel. A kivágott növénnyel legalább azonos területi borítást biztosító növényt kell
ültetni, méghozzá az õshonos, és nem
az agresszív terjedésû (inváziós) fajtákból. Utóbbiakat a rendelet tételesen felsorolja – az akácvirág porára allergiások
Só helyett
Környezetbarát síkosság-mentesítõ
anyag például a kálcium kloriddal átitatott zeolit, ami 3-4-szer hatékonyabb olvasztó hatással rendelkezik,
o
mint a só. Az ásványszemcsék – 30 C ig képesek maguk körül megolvasztani a jeget. Beékelõdve a jégkéregbe
nagymértékben fokozzák a súrlódást
a felületek között. A könnyû, porózus
zeolit szemcsék gépi kiszóráskor nem
okoznak sérülést a jármûveken. Tavasszal a szemcsék a növények köré
seperve vitalitást fokozó, zöldítõ, terméshozam-növelõ hatásúak – nem
beszélve arról, hogy ez a macskaalom
egyik fõ alkotóeleme is, vagyis a kutyák általi falocsolást is szagtalanítja
bizonyos mértékig.

egészségét nem veszélyezteti (lásd. kerepéldául eszerint fellélegezhetnek. Bár a
tes írásunkat). A sózás tehát nem megolrendelet a köztéri fákra és bokrokra vodás többé. Végre arra is oda kell figyelni,
natkozik, az egyes települések a környehogy a senyvedõ fák gyökerét ne aszfalzeti adottságuktól függõen a fás szárú
tozzák körbe, a közterület burkolatának
növények kivágását magánterületen is
építésénél és felújításánál a fás szárú nökorlátozhatják: amennyiben ezt szüksévény töve körül legalább 2,25 m2 víz- és
gesnek ítélik meg, önkormányzati rendelégáteresztõ felületet kell hagyni.
letet alkothatnak. A szaktárca a települéA fás szárú növények védelmérõl
si környezetvédelmi szabályok módosítászóló jogszabály célja, hogy hozzájárulsán túl az építéshatósági rendeletek kijon a települési környezet minõségét
egészítését is szükségesnek tartja, hiszen
meghatározó fák és cserjék megóvásáa fák, bokrok kivágása sok esetben kaphoz annak érdekében, hogy a lehetõ legcsolódik építési tevékenységhez.
nagyobb kiterjedésû, egészséges zöld
A Környezetvédelmi Minisztérium
környezet maradhasson fenn.
kezdeményezésére elfogadott, és idén
Belsõ Olga
január elsejétõl életbe lépett rendelet a
belso.olga@localinfo.hu
köztéri fáknak és bokroknak nemcsak az
életben maradásáról, de a
jólétérõl is gondoskodni
Inváziós fajú fás szárú növények
szándékozik. Így például tiMagyar név
Tudományos név
los a növények csonkítása,
akác
Robinia pseudo-acacia
károsítása, külsõ felületük
amerikai kõris
Fraxinus americana
megsértése, kötelezettség
bálványfa
Ailanthus altissima
lesz viszont a növény fennkeskenylevelû
ezüstfa
Elaeagnus angustifolia
tartásáról, szakszerû kezefekete fenyõ
Pinus nigra
lésérõl való gondoskodás.
erdei fenyõ
Pinus sylvestris
Vagyis mélyen a zsebükbe
gyalogakác
Amorpha fruticosa
kell nyúlni majd azoknak a
kései
meggy
Prunus serotina
nagy természetû duhajokzöld juhar
Acer negundo
nak, akik a frissen ültetett
kisfa törzsének letörésével
szórakoznak, de éppen aktuális szerelmünket sem érdemes többé élõ fába vésett szívvel, monogrammal
hirdetni. Szintén tilos ágakat letörni köztéri fáról, bokorról; nem kedveskedhetünk többé illatos jázminnal, hársfavirággal sem.
Vége az árkon-bokron
át való infrastruktúra-fejlesztésnek is: közterületen
közmûvezetéket csak úgy
lehet elhelyezni, hogy az a
fás szárú növényt ne károsítsa, illetve veszélyeztesse.
El kell gondolkozni
ezentúl az alternatív síkosságmentesítõ módszerekrõl is, a rendelet szerint
csak olyan anyag használható fel, amely a környezetében lévõ fa vagy cserje
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Öt nagyprojekt 15 milliárdért
Hódmezõvásárhely, Miskolc, Szeged és Zalaegerszeg belvárosa újulhat meg

Újabb öt pályázat kiemelt projektté nyilvánításáról döntött
december közepén a kormány.
A négy városrehabilitációs pályázat és az egy ipari-logisztikai
projekt összköltsége meghaladja a 14,7 milliárd forintot, az
uniós támogatás összege 9,9
milliárd forint. A döntés értelmében megújulhat Hódmezõvásárhely, Miskolc, Szeged és
Zalaegerszeg belvárosa, valamint a záhonyi térség különleges gazdasági övezetéhez kapcsolódva intermodális ipari-logisztikai terület jön létre
Fényeslitke–Komoró térségben.
A beruházások megvalósulása
2010 végére, illetve 2011 közepére várható.
A világválság hatásaként a magyar gazdaságnak is bizonytalan környezetre,
nehéz idõkre kell felkészülnie. Ilyen körülmények között kiemelt jelentõsége
van a költségvetési és uniós segítséggel
megvalósuló beruházásoknak és fejlesztéseknek. Ezek megrendeléseket jelentenek a hazai vállalkozók számára, ezáltal biztosítva a munkahelyek megtartását, illetve új munkahelyek születését.
Magyarország számára különleges
elõnyt és példa nélküli lehetõséget jelent, hogy saját forrásai mellett jelentõs
uniós támogatás is rendelkezésére áll a
gazdaság megerõsítésére az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a
2007 és 2013 közti idõszakban. Az uniós támogatással megvalósuló beruházások megerõsítik a hazai vállalkozásokat, új vért pumpálnak a magyar gazdaságba.
Ezért is van nagy jelentõsége mind
országos szinten, de különösen az érintett térségek számára annak a döntésének, amely újabb öt pályázatot nyilvánított kiemelt projektté. A négy városrehabilitációs projekt mellett egy ipari-logisztikai beruházást is támogattak a
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kormány tagjai. A projektek összköltsége meghaladja a 14,7 milliárd forintot,
az uniós támogatás összege 9,9 milliárd
forint. A beruházások megvalósulása
2010 végére, illetve 2011 közepére várható.
Kiemelt projekt lett a Fényeslitke–Komoró térségben megvalósuló
intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület. Az Észak-alföldi Operatív
Program keretében megvalósuló projekt célja, hogy a térségben hagyományosan meglévõ logisztikai tevékenységet kiteljesítve, a záhonyi komplex projekthez kapcsolódva egy komplex szolgáltatásokat nyújtó ipari-logisztikai terület jöjjön létre. A beruházás összköltsége meghaladja a 3,5 milliárd forintot,
a támogatás összege 1,85 milliárd forint. A projekt során százhatvan hektáros ipari terület jön létre, amely rendelkezik a szükséges intermodális közlekedési kapcsolatokkal és közmûvekkel.
A terület 2011 tavaszától alkalmas telephelye lehet a magas hozzáadott értéket elõállító közép- és nagyvállalatoknak, biztosítva korszerû és hatékony
mûködésüket.
Jelentõs uniós forrásból folytatódhat Miskolc belvárosának átfogó és
korszerû megújítása. A történelmi belváros minél kiterjedtebb rehabilitációja
mellett a történelmi városmagot elkerülõ körgyûrûs közúti forgalomelterelés is a kiemelt célok között szerepel.
Az Észak-magyarországi Operatív
Program keretében létrejövõ projekt
összköltsége meghaladja az 5,5 milliárd forintot, az uniós támogatás öszszege 4,23 milliárd forint. A kapcsolódó fejlesztések várhatóan 2011 nyaráig valósulnak meg.
Zalaegerszegen a kormány döntése értelmében megtörténhet a történelmi városközpont rehabilitációs és

revitalizációs fejlesztése. A kiemelt projekt a történelmi belváros helyreállítását és egy tehermentesítõ út megépítését foglalja magában. Megújul a Kazinczy Ferenc tér, a Piac tér, a Csipkeház és a Kossuth Lajos utca is. A fejlesztések összköltsége meghaladja a
1,5 milliárd forintot, az uniós támogatás összege közel 900 millió forint. A
kapcsolódó fejlesztések várhatóan
2011 tavaszáig valósulnak meg.
Szeged belsõ városmagjának megkezdett és Európa Nostra díjjal elismert
rehabilitációja folytatódhat és teljesedhet ki az újabb támogatás révén a Délalföldi Operatív Program keretében. A
projekt hatására 8 832 négyzetméter
közterület újul meg, összesen 49 padot
és 36 hulladékgyûjtõt helyeznek ki, 101
díszfát és 1 270 talajtakaró cserjét ültetnek a közterekre, de felújítják az elöregedett közmûveket is. A beruházások
összköltsége meghaladja a 3,2 milliárd
forintot, az uniós támogatás összege
több mint 2,13 milliárd forint. A kapcsolódó fejlesztések várhatóan 2010 végéig valósulnak meg.
Hódmezõvásárhelyen a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütemének megvalósításába
kezdhetnek bele. A fejlesztések során
az önkormányzat tulajdonában, mûködtetésében lévõ fõbb kulturális-közmûvelõdési létesítmények, a városközpont közterületei és egyházi épületek
újulhatnak meg. A cél az egységes városkép kialakítása és a kulturális jellegû
szolgáltatások bõvítése, magánberuházások bekapcsolódásával. A projekt
összköltsége meghaladja az egymilliárd forintot, az uniós támogatás öszszege 860 millió forint. A kapcsolódó
fejlesztések várhatóan 2010 végéig valósulnak meg.
Munkatársunktól

S z o c i á l p o l i t i k a

Indul az Út a munkához program
Értelmes feladatokat kell adni a segélyezésbõl kilépõknek

Hamarosan indul a kormány Út
a munkához programja, amely
az önkormányzatokra is számos sürgõsen elvégzendõ feladatot ró. A program célja,
hogy a rendszeres szociális segélybõl élõket visszavezesse a
munka világába, méghozzá elsõsorban közhasznú feladatok
elvégzésével, illetve képzéssel.
Mivel a versenyszférára nem
számíthatnak, a lehetõségekrõl, vagyis a közhasznú munkáról az önkormányzatoknak
kell gondoskodniuk.
Még idén januárban valamennyi önkormányzatnak el kell készítenie azt a foglalkoztatási tervet, amelyben leírják, hogy
egy adott településen milyen típusú
munkát tudnak ajánlani a rendszeres segélybõl élõknek, és hány emberre van
szükségük. A feladattal elvileg nem maradnak magukra a helyhatóságok: az állam háromezer szakembert képez ki és
küld a segítségükre. A terveket az Állami
Foglalkoztatási Szolgálatnak tizenöt napon belül kell elfogadnia, ezt követõen a
szolgálat – az önkormányzatok és az
ÁFSZ közös adatbázisából – kiajánlja a
potenciális munkaerõt. Így 2009 áprilisára már teljes gõzzel beindulhat a segélyezettek foglalkoztatása.
A szociális törvény tavaly év végi
módosítása óta már csak annak adható
segély, aki részt vesz valamilyen közmunkában, illetve ha harmincöt életév alatti,
és nem sikerült elvégeznie a nyolc osztályt, visszaül az iskolapadba. Ez alól csak
az ötvenöt éven felüli korosztály, a három gyermeküket nevelõ anyák és a tartósan betegek mentesülnek. Ezzel az országosan 230–240 ezer segélyezettnek
mintegy fele – a kormányzati szándék
szerint – ismét munkát fog végezni. A
program célja hosszú távon, hogy a
munkához szokott segélyezettek könynyebben tudjanak állásba menni, ha
majd lehetõség adódik a nyílt munkaerõ-

piacon való elhelyezkedésükre. Jóllehet a
módosítás erõsen hasonlít a monoki „segélyért munkát“ modellre, a szakpolitikusok tagadják, hogy errõl lenne szó.
A programra 97 milliárd forint áll
rendelkezésre. Az összeget egyrészt a
korábbi idõszak „megszokott“ segélyezésére fordítják majd, másrészt arra,
hogy mintegy százezer eddig segélyezett
ember a munka világában helyt tudjon
állni – mondta Gúr Nándor, az Országgyûlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának MSZP-s elnöke. Akik munkaképesek és munkavállalási hajlandóságuk is van, találhatnak munkát a közfoglalkoztatásban (akik pedig nem kapnak,
azok a segéllyel megegyezõ összegû rendelkezésre állási járadékra jogosultak). A
programban részt vevõk hat hónapon át
napi hat órában tudnak dolgozni. A szociális és munkaügyi tárca becslése szerint
további tizenöt-húszezer ember vehet
részt az alapfokú, illetve szakképzésben.
A képzéssel azonban az eddigi tapasztalat szerint komoly problémák vannak. Korózs Lajos, a szociális tárca államtitkára a Magyar Narancsnak (XX. évf.
46. szám – 2008. nov. 13.) kifejtette: a
„tinglitangli“ szakmákkal semmire se
mennek, nem kosárfonókat és virágkötõket kell képezni, hanem kõmûveseket,
ácsokat és burkolókat, olyan szakmákat
oktatni, amelyeket felvesz a piac. Megjegyezte azt is: a közmunka kiválasztásánál
oda kell figyelni, hogy olyan feladatokat
kapjanak a segélyezettek, aminek valódi
haszna van, igazi értéket teremt. A fû
ugyanis nem tud olyan gyorsan nõni,
ahány embernek munkát kell adni. Lehet
azonban értelmes közhasznú munkát is
végezni: egy borsodi településen például
az összes közintézmény karbantartását,
felújítását közmunkában végeztetik. Az
emberek valami hasznosat hoznak létre,
megfizetik õket érte, és a település is profitál belõle. Máshol üvegházakat építe-

nek. Egy harmadik településen rázóasztalt, nagy teljesítményû betonkeverõt vásároltak, és járdalapokat gyártanak, azt
adják el – említette a példákat a szakpolitikus.
A kormány ugyanakkor azt is belátja, hogy nem számíthat a versenyszférára. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kifejtette: ha nem ad munkát a piac, akkor
az állam megpróbál közpénzbõl állást
teremteni a munkaképes embereknek,
míg a segélyezést meghagyja azoknak,
akik nem tudnak dolgozni. Szûcs Erika
szociális miniszter elmondta: a közelmúltban született kutatási eredmény
szerint a vállalatok a társadalmi felelõsségvállalás húsz ismérve közül az utolsó
helyre sorolták, hogy mennyire tartják
fontosnak a romák munkához juttatását,
és a tizenhatodik helyre helyezték a hátrányos helyzetû emberek munkához juttatását. „Egy ilyen társadalmi közegben
tehát kevés, mert nem hat ösztönzõleg a
járulékkedvezmény“ – tette hozzá a miniszter. Az Út a munkához programot
ezért is kell a közszférára, mindenekelõtt
a települési önkormányzatokra építve elindítani, és csak több lépcsõ után lehet
arra számítani, hogy a vállalkozói szféra
is bekapcsolódik a probléma megoldásába – vélekedett.
A szociális szakma élesen bírálja a
programot. A legkegyetlenebb és
legképmutatóbb elemének azt érzik,
hogy a törvény ezentúl a segélyezésbõl
való kizárással bünteti azokat, akiket másodszor is feketemunkán kapnak. A közkeletû vélekedéssel ellentétben a segély
átlagos összege alig több, mint huszonhétezer forint, ebbõl nem lehet megélni,
vagy családot fenntartani – ha pedig hivatalosan nem hajlandók foglalkoztatni
a legszegényebbeket, kénytelenek feketén munkát vállalni.
Belsõ Olga
belso.olga@localinfo.hu
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Állnak rendelkezésre
Új szerepkörben a Magyar Urbanisztikai Társaság

Különösen az európai uniós pályázatok tették nyilvánvalóvá,
hogy az önkormányzatoknak
tényleg rendelkezniük kell
megalapozott településfejlesztési
stratégiákkal,
hiszen
enélkül nem juthatnak komolyabb külsõ forrásokhoz. Ezek
elkészítéséhez is segítséget
ajánl a megújult Magyar Urbanisztikai Társaság.
Egyre több önkormányzat látja be, hogy
a településfejlesztési stratégiákat, rendezési terveket nem érdemes csupán olyan
nyûgnek tekinteniük, amit valakik rájuk
kényszerítettek. Egyre világosabb, hogy
ezek nélkül sokkal lassúbb, költségesebb,
átgondolatlanabb lesz egy település fejlõdése. A stratégiák elkészítését kísérõ
kutatások olyan erõforrásokat tárhatnak
fel, amelyek hasznosításával addig nem
sokat törõdtek. Folyamatosan növekszik
hát az igény az önkormányzatok oldaláról, hogy jól hasznosítható, professzionális stratégiák készüljenek számukra.
Ezt az igényt ismerte fel a Magyar
Urbanisztikai Társaság, amely úgy döntött, kilép a pusztán tudományos és néha protokolláris szerepkörbõl, ehelyett a
jövõben érzékenyebben reagál a gyakorlati élet kihívásaira.
A megújulás motorjának szánja a
társaság azt a nemrégiben létrehozott
nonprofit kht.-t, amelynek élére Ongjerth Richárdot nevezték ki, aki eddig a
Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. egyik vezetõje volt. Az
ismert várostervezõ úgy érzi, hogy az Urbanisztikai Társaságban tömörülõ sok
száz szakértõ tudását a jelenleginél céltudatosabban kellene felhasználni.
Mint lapunknak elmondta: a Magyar Urbanisztikai Társaság a százszázalékos tulajdonában álló nonprofit társaságán keresztül hasznosítja majd hatszáz
tagjának szakértelmét. A Magyar Urbanisztikai Nonprofit Kft. elsõsorban az
olyan összetett, több szakma együttmûködését igénylõ városfejlesztési, településtervezési, városkutatási feladatok
megoldásában kínál elsõrangú szolgálta-
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társasági élet színhelyévé tenné az
tást, amelyek meghaladják a mindenurbanisták központját, ahol a különbözõ
napok rutinfeladatait. Ide tartoznak pélszakterületek képviselõi valódi, tétre medául a városok környezetvédelmi prognõ vitákon mondanának véleményt egyramjai, az integrált városfejlesztési stratéegy újabb szakmai koncepcióról, vagy
giái, vagy a különféle EU-pályázatok elnagy érdeklõdésre számot tartó városternyeréséhez is szükséges városfejlesztési
vezési munkákról. Szeretné, ha egyfajta
stratégiák, akcióterületi tervek, továbbá a
urbanisztikai információs és tudásközhelyi lakásprogramok, intézményfejleszponttá is fejlõdnétési koncepciók is.
nek.
Szándékai
A társaság szakértõi
szerint megszólítadatbázisa, szélesják majd az urbakörû
kapcsolatnisztikával foglalrendszere egyedülkozó szakmai társálló
lehetõséget
szervezeteket is. De
nyújt a feladathoz
ugyanígy aktívabb
szabott, a legjobb
együttmûködésre
szakértõkbõl álló
lesz szükség az urmunkacsoportok
banisztika egyes
összeállítására, és
Ongjerth Richárd
területein mûködõ
versenytárs nélküli a
miniszteriumokkal,
cég minõségbiztoa hivatalok illetekes vezetõivel. Rendszesítási rendszere is, amelynek keretében
res informacióáramoltatás indokolt a fõaz egyes munkák széles körû, nyilvános
városi, budapesti kerületi, és más helyi –
rendezvényeken való megvitatása jelenti
megyei es települési – önkormányzatok,
a garanciát az elérhetõ legjobb minõséga regionális fejlesztési ügynökségek képre. A társaság nonprofit mûködése önviselõivel, továbbá az innovatív, jó pélköltségi árakat biztosít a megbízók szádákkal bíró cégekkel – vallja Ongjerth Rimára.
chárd, aki szerint méltó helyükre kell keOngjerth Richárd belülrõl is szeretné
rülniük a vidéki kollégáknak is.
megújítani a társaságot. Vonzó, pezsgõ
Munkatársunktól
Ongjerth Richárd önmagáról
A pannonhalmi bencéseknél szerzett
érettségi, két év VÁTI-s közlekedési mûszaki rajzolás-szerkesztés, esti, majd
nappali építészkari tanulmányok után
1980-ban huszonhét évesen azzal az
eltökélt szándékkal szereztem építészmérnöki diplomát a Lakóépülettervezési
Tanszéken, hogy a várostervezésnek a
környékére sem megyek, mert annak
semmi értelme, házakat tervezni viszont szép dolog.
Amikor 1981 májusában felmondtam a BUVÁTI-ban, a cég akkori személyzetisének jutott eszébe, hogy a kutatási osztályra keresnek valakit, aki
városrehabilitációval foglalkozna.
A BUVÁTI-ban részt vehettem a fõváros közoktatási koncepciójának kidolgozásában, témafelelõse lehettem az

1986-ban elfogadott budapesti rehabilitációs koncepciónak, és az elsõ pillanattól részt vehettem az elmaradt expó
elõkészítésében, helykeresésében is.
A rendszerváltozás után a településfejlesztési és regionális fejlesztési tanulmányok, koncepciók készítését követõen egyre inkább a rendezési tervezés került elõtérbe, így lehettem a vezetõ tervezõje például Dunaújváros, Pilisborosjenõ, Õrbottyán fejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének, illetve helyi építési szabályzatának
és szabályozási tervének is.
Amikor a Fõvárosi Közgyûlés
1995-ben létrehozta a Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ
Kht-t, engem választottak meg ügyvezetõnek.

E u r ó p a i

U n i ó

Hetvenmillió euró közép-európai projektekre
Nemzetközi együttmûködés a városok és régiók fejlesztéséért

A Közép-Európa Transznacionális Program a programterület transznacionális együttmûködésének támogatására
2009. január 8-án meghirdette második pályázati kiírását,
amelynek keretében hetvenmillió euró körüli ERFA-forrás
találhat gazdára. A versenyképesség javítását és a programterület lakosságának életkörülményeiben tapasztalható minõségi változást elõsegítõ projekteket 2009. március
18-áig nyújthatják be azok a
transznacionális partnerségek, amelyeknek tagjai legalább három különbözõ, a
program megvalósításában
részt vevõ országban mûködnek, melyek közül legalább
kettõ uniós tagállam.
Az elsõ körhöz hasonlóan – melyben a
tavalyi év során a beérkezett kilencvenöt
projektbõl huszonkilencet támogattak –
most is körülbelül hetvenmillió euró
ERFA-forrást osztanak szét.
A program mind a négy prioritásához (innováció, elérhetõség javítása,
környezet felelõs használata, városok és
régiók versenyképességének és vonzerejének növelése) lehet pályázni. A pályázatok benyújtása után az értékelésben
legjobbnak minõsülõ, valamint a legjobb fenntarthatóságot biztosító projekteket választják ki. Ezekben a projektekben, a projekt megvalósításában
részt vevõ partner mûködési helyétõl
függõen az elszámolható költségük
maximum hetvenöt, illetve nyolcvanöt
százalékig részesülnek támogatásban
ERFA-forrásból.
A jelenlegi kiírásban – az elsõ kiíráshoz képest – a monitoringbizottság döntése alapján két változtatás lépett életbe:
1. A programterületen kívüli uniós tagállamokból származó partnerek az elszámolható költségeik húsz százalékáig támogathatóak lesznek ERFA-

forrásból a projektek keretében,
amennyiben a tevékenységüket a
programterület régiói javára végzik.
2. Az 1. prioritásra (innováció) pályázó
projektek vezetõ partnerei lehetnek magánszférába sorolt intézmények is.
2009. februárjában az érdeklõdõ
pályázók részére szemináriumot szerveznek, melyrõl bõvebb tájékoztatás a program honlapján (www.central2013.eu)
lesz található.
A 2000–2006 között futó Interreg
III. Közösségi Kezdeményezés általános
célja az Unió egész területén megvalósuló, harmonikus, kiegyensúlyozott és
fenntartható fejlõdés elõsegítése, határon átnyúló (A), transznacionális (B) és
interregionális (C) projekteken keresztül.
A transznacionális együttmûködési
programok lényege, hogy egy adott
szempontból egy területi egységként értelmezhetõ, de több országban fekvõ területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintõ problémákra.
A transznacionális projektek hagyományosan a programtér öt-hét országa
tíz-tizenöt partnerének részvételével
szoktak megvalósulni. A projektek leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttmûködési jellegûek, beruházási vagy komolyabb beszerzési elemet nem tartalmaznak.
A program résztvevõi az alábbi országok; EU-tagállamok: Ausztria, Csehország, Németország (nem teljes területével), Magyarország, Olaszország (nem
teljes területével), Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia; nem EU-tagállamok: Ukrajna (nem teljes területével).
A 2006. március 9-ei EU-bizottsági
javaslat az alábbiakban határozta meg a
transznacionális együttmûködés javasolt
fókuszait:
• Innováció: tudományos és technológiai hálózatok létrehozása és fejlesz-

tése, valamint a regionális K+TF és
innovációs kapacitások fokozása;
• Környezet: az egyértelmõen transznacionális dimenziójú vízgazdálkodási,
energiahatékonysági, kockázatmegelõzési és környezetvédelmi tevékenységek;
• Elérhetõség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint a szolgáltatások
minõségének javítása (amennyiben
ezek transznacionális dimenzióval
rendelkeznek);
• Fenntartható városfejlesztés: a
policetrikus fejlesztés megerõsítése
transznacionális, nemzeti és regionális szinten.
Ezek közül feltehetõleg a Városok és
régiók versenyképességének, vonzerejének növelése cím alatt futó blokk érinti a
legtöbb önkormányzatot, amelynek keretében az alábbi prioritások és intézkedések támogatása várható:
• A policentrikus településszerkezet és
területi együttmûködés erõsítése
• A demográfiai és társadalmi változások
város- és regionális fejlõdésre gyakorolt területi hatásainak kezelése;
• A kulturális erõforrások hasznosítása a
városok és régiók vonzerejének növelésében.
A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosítja a résztvevõ tagállamok allokációjának megfelelõen.
A program tervezett teljes ERFAköltségvetése 246 011 074 euró, ebbõl a
magyar ERFA-allokáció 16 000 000 euró.
A program ERFA-forrásainak kilencvennégy százalékát tervezik projektek finanszírozására fordítani. A programforrások
fennmaradó hat százalékát a tervek
szerint a program-végrehajtási kiadások
fedezésére használják majd fel (például
technikai segítségnyújtásra).
Munkatársunktól
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Szóval gyõzni!
Profi beszédírókat képez a Magyar Író Akadémia
Salvador Dalí a szóbeszéd
szerint szûk lakkcipõt húzott,
ha elõadást tartott, melynek
fájdalmas szorítása maximálisra fokozta szónoki képességeit,
és tömören megfogalmazott,
fennkölt igazságokat csalt ki
belõle. A szónoki képesség csiszolására ma már ennél kifinomultabb technikák léteznek,
amelyekre különösen azoknak
– például az önkormányzati vezetõknek – van szükségük, akik
naponta kerülnek olyan szituációba, hogy nagyobb közönség
elõtt kell beszélniük.

Egy tudományos becslés szerint a vezetõk munkaidejének nyolcvan százaléka szóbeli kommunikációval telik,

de elég, ha csak arra gondolunk,
hogy az ország és az önkormányzatok vezetõit egy rábeszélési verseny
(választási kampány) révén juttatjuk
hivatalba. A meggyõzésnek, a hatásos kommunikációnak mára hatalmas
szakirodalma keletkezett. A gyakorla-
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ti szakemberek tapasztalataira azonban e területen nagy szükség van.
A Magyar Író Akadémia államilag
elismert közéleti beszédíró mesterkurzusának második évfolyamát indítja idén tavasszal, ahol Aczél Petra,
Balázs Géza, Bencze Lóránt, Bozóki
András, Daróczi Dávid, Györffy Kinga, Molnár-Bánffy Kata, Novák Tamás, Síklaki István, Wermer András
oktatnak beszédírói technikákat.
Az itt végzett szakemberek,
nemcsak saját maguk számára lesznek képesek beszédet írni, hanem elsajátítják azokat a szakmai eszközöket, melyekkel megbízóik számára is
hatásos beszédeket írhatnak. Profi
beszédíróvá válni befektetésnek sem
rossz. Egy 2008-ban készült összeállítás szerint egy szakkérdésekrõl szóló

miniszteri beszéd ára százhatvanezer
forint, egy jól sikerült napirend elõtti
hatszáznegyvenezer, egy miniszterelnöki programbeszéd több mint másfél millió. A kalkuláció alapja, hogy a
befutott, beszédírást vállaló politikai
tanácsadók átlagos órabére bruttó
negyvenezer forint. A közéleti beszédíró mesterkurzus 2008-ban végzett hallgatói különbözõ munkakörökbõl érkeztek: szóvivõ, kommunikációs vezetõ, sajtókapcsolati munkatárs, önkormányzat vagy kormányzati hivatal kommunikátora, pedagógus, cégvezetõ, újságíró, egyetemista, érdekvédelmi vagy szakszervezet
vezetõje, ügyvéd kommunikátora,
humánpolitikai vezetõ, közgazdász,
mérlegképes könyvelõ, köztisztviselõ,
menedzser, marketingigazgató, or-

A Magyar Író Akadémia közéleti
beszédíró mesterkurzusával kapcsolatban bõvebb információ a
www.iroakademia.hu oldalon illetve
a 06 1 266 7601, vagy 06 20 338
0352-es telefonszámon kapható.

szággyûlési szakértõ, pénzügyi tanácsadó, polgári búcsúztató szónok,
polgármester. Az elsõ évfolyam végzett hallgatói közül vannak, akik mára önálló vállalkozásban vállalják beszédek írását.
Munkatársunktól

S z o c i á l p o l i t i k a

Az uniós támogatások elnyerése érdekében
célszerû az önkormányzatoknak a legjobb
referenciákkal rendelkezõ tanácsadó cégek
szolgáltatásait igénybe venni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérjük a VÁLASZLAP-ot az alábbi címre faxon vagy Interneten visszaküldeni:
K+f Tanácsadó Központ Kft. Vidékfejlesztési-Önkormányzati Üzletág, 1055 Budapest, Alkotmány utca 12.
E-mail: info@consultingcenter.hu Tel: 06-1-354-2250 FAX: 06-1-354-2259
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Aktuális pályázatok
Gyermekjóléti ellátás
fejlesztése
Támogatás megnevezése: Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi
szakellátás fejlesztésének támogatása
GYV-SZF-08-A/B/C/D/E
A pályázat benyújtási határideje: 2009.
január 26., 24:00 óra
A pályázat célja: A pályázat a helyi önkormányzatoknak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátását vállaló nem állami
szervezeteknek kíván segítséget nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások minél hatékonyabb kiépítéséhez, a szolgáltatások
fejlesztéséhez.
A fenti célok megvalósítását öt pályázati kategória szolgálja a pályázók köre és tevékenysége szerint.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 204 000 000 Ft
Honlap: www.szmm.gov.hu,
www.esf.hu

Falumegújításra igénybe
vehetõ támogatások
Egy kistelepülés arca a középületei, lelke
pedig közösségi terei: az ott élõk hasznos, élménydús idõtöltésének színhelyei, melyek nagyban befolyásolják a falusi élet minõségét.
Benyújtási határidõ: 2009. 05. 31.,
2009. 10. 31
Vonatkozó rendeletek:
- 168/2008. (XII. 31.) FVM-rendelet
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló
135/2008. (X. 18.) FVM-rendelet módosításáról
- 135/2008. (X. 18.) FVM-rendelet
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl
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Bõvebb információ:
http://www.umvp.eu/?q=tamogatas/falumegujitas

Könyvtárak képzési
szerepének erõsítése
Támogatás megnevezése: TÁMOP3.2.4/08/2 Tudásdepó-Expressz – A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében –
Országos elektronikus szolgáltatások
bõvítése, fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 02. 09.
Támogatás célja: Átfogó cél, hogy a
könyvtári rendszer jobb hatásfokkal
szolgálja a minõségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a
könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák
fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése.
Kedvezményezettek köre: A megjelentetett pályázati kiírás keretében pályázhatnak az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltató könyvtárak önállóan vagy konzorciumban.
Amennyiben a könyvtár nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó is benyújthatja. Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimumösszege:
50 000 000.- HUF
Támogatás maximumösszege:
250 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 4 – 8
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu

Tanoda programok
támogatása
Támogatás megnevezése: TÁMOP –
3.3.5/A/08/1 Tanoda programok támogatása (Ugyanez a Közép-magyar-

országi régióban: TÁMOP – 3.3.5 / A /
08 / 1 / KMR Tanoda programok támogatása)
Beadási határidõ: 2009. 02. 20.
Támogatás célja: A program fõ célja az
iskolai lemorzsolódás csökkentése és a
továbbtanulási utak megerõsítése a
halmozottan hátrányos helyzetû, roma, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló és a migráns tanulók körében.
Kedvezményezettek köre: Nonprofit
szervezetek.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimumösszege:
14 000 000.- HUF
Támogatás maximumösszege:
22 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 59 –
93
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu

Egészségügyi
intézmények
foglalkoztatási
támogatása
Támogatás megnevezése: TÁMOP6.2.4 / A / 08 / 1 – Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára (Ugyanez a Közép-magyarországi régióban: TÁMOP-6.2.4 /
A / 08 / 1 / KMR – Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás
támogatása egészségügyi intézmények
számára)
Beadási határidõ: 2009. 06. 02.
Támogatás célja: Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása, a
fekvõbeteg ellátás közel 10 százalékos kapacitáscsökkenése több ezer
egészségügyben dolgozót érint. Az
átszervezések és a funkcióváltások,
intézményi összevonások következtében kialakuló humán kapacitástöbbletet át kell irányítani azokba az
intézményekbe, ahol hiányzó szakorvosi, szakdolgozói kapacitásokat regisztrált az ágazat, vagy ahol a hiány
rövidesen várható. Ezt a célt elõsegítheti egy olyan középtávú, foglal-
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koztatást támogató program elindítása, amely a felszabaduló kapacitást
befogadó intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó
vagy az új funkciókhoz illeszkedõ orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében. A pályázat célja a
foglalkoztatás támogatása mellett
olyan, a nemzetközi gyakorlatban
bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amelylyel elérhetõ a gyógyítás betegközpontúságának erõsítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege:
4 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma:
50 – 700
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu, www.strapi.hu

Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok
Támogatás megnevezése: TÁMOP1.4.3-08/2 – Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – B komponens
Beadási határidõ: 2009.02.23.
Támogatás célja: Az intézkedés elõzménye az EQUAL Közösségi Kezdeményezés magyarországi programja (továbbiakban: EQUAL Program), amelynek keretében a munkaerõpiachoz
kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés és egyenlõtlenségek csökkentését
célzó innovatív kísérleti projektek valósultak meg.
Fõpályázó csak olyan szervezet lehet,
amely az EQUAL Program, a HEFOP és
a ROP ESZA által finanszírozott programok valamelyikében olyan, kipróbált
és bevált módszert valósított meg kedvezményezettként, amely jelen pályázati kiírás keretében továbbadásra/elterjesztésre kerül.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege:
2 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege:
40 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 30 –
15
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu, www.esf.hu

Biztos kezdet program
elterjesztése
Támogatás megnevezése: TÁMOP –
5.2.2/08/2 – A korai beavatkozást középpontba helyezõ Biztos Kezdet
programok elterjesztése országos
szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetû térségekre támogatására – A konvergencia régiók
területén (Ugyanez a Közép-magyarországi
régióban:
TÁMOP
–
5.2.2/08/1
Beadási határidõ: 2009.02.15.
Támogatás célja: A pályázati konstrukció alapvetõ célja olyan helyi Biztos Kezdet programok megvalósítása,
amelyek a helyi szükségletekhez igazodóan hatékonyan segítik a szegénységben élõ 0-5 éves gyerekek
fejlõdését, és ezáltal hozzájárulnak a
szegénység újratermelõdésének megakadályozásához.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás min imum összege: 30
000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 60
000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 39
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu, www.esf.hu

Kompetencia alapú
oktatás támogatása
T á m o g a t á s m e g n e v e z é s e : TÁMOP3.1.4./08/2., „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – Õnnovatív intézményekben (Ugyanez a Közép-magyarországi
régióban:
TÁMOP-3.1.4. KMR)
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
kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási
helyzet javításához. Ennek érdekében
a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek
széleskörû elterjesztését célozza, a
pedagógusok módszertani kultúrájának korszerûsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak
egyénre szabott fejlesztését és megerõsítését, a rendszerben meglévõ
szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlõ hozzáférés és esélyegyenlõség szempontjainak érvényesítésével.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege:
5 000 000. – 25 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1020
Bõvebben: www.nfu.hu

Pályázat ifjúságbarát
önkormányzat díj
elnyerésére
A pályázat kódja: IFJ-GY-ÉA-08-B
A pályázat benyújtási határideje:
2009. január 20.
A pályázat célja: olyan önkormányzat
elismerése, mely a korábbi években
tevékenységein és intézkedésein keresztül a településen élõ fiatalok kezdeményezéseit mintaértékûen és folyamatosan támogatta.
Pályázók köre: jelen pályázati kiírás
keretében az alábbi, az észak-alföldi
régióban székhellyel rendelkezõ szervezetek nyújthatnak be papír alapú
vagy e-pályázatot:
- önkormányzatok a fiatalok közösségének, a településen mûködõ ifjúsági
szervezeteknek ajánlásával.
A pályázás részletes feltételeit, így a
támogatás formáját és mértékét, a
támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a
pályázati útmutató tartalmazza.
A támogatásra rendelkezésre álló ke retösszeg: 1 000 000 Ft
Honlap: www.szmm.gov.hu,
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Decemberben történt
Szabadul bérlakásaitól
Zalaegerszeg
Bérlakásai negyven százalékának eladását tervezi a zalaegerszegi önkormányzat. A vásárlásra fél évig ad lehetõséget a bérlõknek. Elsõ körben azok
vehetik meg a lakásaikat az önkormányzattól, akik már jelezték vételi
szándékukat, vagy befizették a vételi
díjat. Áprilisban ugyanis az önkormányzat már eladásra kínált kétszázötven lakást, és negyvennél jelezték a bérlõk, hogy megvennék. A második körben azokra a lakókra számítanak, akik költségelvû lakbért fizetnek.
Az önkormányzat várakozásai szerint
az utóbbi lehetõséggel a meghirdetett
lakásokban élõk húsz százaléka élhet.
2008. 12. 03

Leállhat az önkormányzati
kötvénykibocsátás
Az önkormányzatok hitelállománya
az elmúlt másfél évben negyven százalékkal, nyolcszázmilliárd forintra
nõtt, elsõsorban az önkormányzatok
devizakötvény-kibocsátásainak hatására, a pénzügyi válság miatti forráshiány azonban megálljt parancsolt
ennek a folyamatnak, így a kérdés az,
hogy lesznek-e olyan beruházások,
amelyek kitermelik a bevont források
törlesztõrészleteit. A Takarékbank és
a BDO Forte könyvvizsgáló cég közleménye szerint az önkormányzatok az
elmúlt másfél évben a jövõbeni kiadásaik és az európai uniós finanszírozási kötelezettségeik fedezetét biztosító kötvényeket zárt körben bocsátották ki, azokat 99 százalékban a
szervezõ – általában számlavezetõ –
bankok jegyezték le.
2008. 12. 04

Végveszélyben kétszáz
kistelepülés
Az önkormányzatoknál nincs olyan
fogalom, hogy csõdeljárás, és nem
érvényesíthetõ ilyen; a mûködésképtelenség a helyes kifejezés – mondta
Gyenesei István, önkormányzati és te-
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rületfejlesztési miniszter. Közölte: van
és lesz is olyan alap, mellyel segít a
minisztérium a településeknek. Idén
hét és fél milliárd forint forrás állt
rendelkezésre a mûködésképtelen
önkormányzatok megsegítésére. Még
ebben az évben másfél milliárd forintot fognak felosztani.
2008. 12. 04

Az államfõ a cigányság és az
önkormányzat problémájáról
A magyarországi cigányság esetében
úgy tûnik, nem vált be a kisebbségi
önkormányzati rendszer, az etnikai
csoport problémája speciális kezelést
igényel; törvényhozási szinten ezzel
számot kell vetni – szögezte le Sólyom László államfõ a kisebbségi törvény elfogadásának 15. évfordulója
alkalmából rendezett konferencián. A
köztársasági elnök úgy véli: nagy különbségek vannak a kisebbségek
között helyzetük, létszámuk, nyelvi
önállóságuk alapján. Az államfõ szólt
arról is: szeretné, ha nagyobb hangsúlyt kapna a magyarországi kisebbségek szerepe. Sólyom László emlékeztetett arra, hogy az 1993-as kisebbségi törvényt egész Európa üdvözölte.
2008. 12. 04

Uzsorások elleni
jogi segítség Ivádon
Jogi támogatást, sõt ügyvédi segítséget nyújt az uzsorások áldozatainak a
Heves megyei Ivád önkormányzata.
Minderrõl írásos tájékoztatót juttatott
el a település vezetése a helyi lakossághoz azt követõen, hogy immár Ivádon
is több rászoruló családot sarcolnak
következmények nélkül az uzsorások.
2008. 12. 09

Kecskeméten is lesz
egyetemi képzés?
Két éven belül felsõfokú képzést készül
indítani a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem Kecskeméten, az egykori Rudolf-laktanya felújítandó épületeiben –
errõl csütörtökön írt alá megállapodást
Zombor Gábor (Fidesz), Kecskemét polgármestere és Kopek Gábor, a MoholyNagy Mûvészeti Egyetem rektora a megyeszékhelyen. Zombor Gábor, aki egyben a 18 évvel korábban létrehozott
Közép-Európai Nemzetközi Egyetem
Alapítvány kuratóriumának elnöke a sajtótájékoztatón emlékeztetett: az alapítványt két évtizede a Közép-Európai
Nemzetközi Egyetem létesítésére hozták létre, s az egyetem elhelyezésére
megkapta az államtól a szovjet csapatok kivonulása után megüresedett épületegyüttest. Soros György támogatásával azonban végül Prágában és Budapesten alakult meg az egyetem.
2008. 12. 12

Ete, a magát dolgoztató falu
Bekameráznak egy községet
Sajátos utat választ a munkahelyek teremtésére Ete önkormányzata. A tervek szerint a faluban önfoglalkoztató
gazdaságot hoznak létre. Ebbe a mezõgazdasági tevékenység és a szociális
ellátásban való részvétel is beletartozna. Ha a gazdaság egy idõ után nyereséget is hoz, nem csak a falu önellátását oldhatja meg. Az önellátó gazdaság ötlete a 640 lelkes Komárom-Esztergom megyei falu polgármesterének
Rohonczi Lászlónak fejébõl pattant ki.
Ha az egyelõre példa nélküli vállalkozás sikeres lesz, a többi kistelepülés
számára is mintaként szolgálhat.
2008. 12. 05

Megkezdték a falu teljes területét lefedõ
kamerarendszer kiépítését a KomáromEsztergom megyei Nagysápon; egy héten belül 16, éjjel is látó kamerát helyeznek ki az 1600 fõs településre; a 32 felvevõbõl álló teljes rendszer tavaszra készül el – közölte a helyi polgármester.
„A rendõrség létszámhiánya miatt a
körzeti megbízottnak egyre kevesebb
ideje van kijárni a településre. A kameráktól azt várjuk, hogy visszatartják az
elkövetõket a bûncselekményektõl, és
növelik az itt élõk biztonságérzetét“ –
mondta Balogh Miklós.
2008. 12. 12

V i s s z a t e k i n t õ

A helyi adókat is az APEH
szedheti a jövõben
Az illetékhivatali feladatok integrálását
követõen a helyi adók beszedése is az
APEH-hez kerülhet. A Pénzügyminisztérium a kormány utasítására annak lehetõségét vizsgája, hogy hogyan kerülhetne a helyi adók beszedése az önkormányzati adóhatóságtól az adóhivatalhoz. A miniszterelnök a költségvetés tervezetének elfogadását követõen
már több nyilatkozatában is utalt arra,
hogy a kormány jövõre újra a reformok
felé fordul. A pénzügyminiszter feladata lesz a helyi adók rendszerének felülvizsgálata, és az illetékhivatalok adóhatóságba integrálásának mintájára az
önkormányzati adózás is az APEH-hez
kerülhetne.
2008. 12. 15

Munkahelyet világörökség
helyett
Szerencs önkormányzata december
11-ei ülésén úgy határozott: kilép a Tokaj Történelmi Borvidék kultúrtáj világörökségi területébõl. Az indoklás szerint a települést aránytalanul nagy hátrányok érték a védettség miatt. „A
döntés valójában segélykiáltás, ami a
halmozottan hátrányos helyzetû térség fejlõdését, a munkahelyteremtést
akadályozó túlzott korlátokra hívja fel
a figyelmet“ – írja az önkormányzat a
sajtóhoz eljuttatott közleményében.
2008. 12. 16

Kihúzták a talajt egy leendõ
értékalapú ingatlanadó alól is
Gyakorlatilag kihúzta az Alkotmánybíróság a talajt a hazai vagyonadóztatás alól azon döntésével, melyben
alkotmányellenesnek mondta ki azt a
módszert, ahogy a luxusadót, illetve
számított érték alapján az építményés telekadót kivetik az önkormányzatok. Az Alkotmánybíróság döntésében elsõsorban azt kritizálta, hogy
a luxusadó alanyai nem vitathatták
volna, házuk, lakásuk valóban ér-e
annyit, mint ami a törvényi számítás
alapján az önkormányzat kiszámított. A másik fontos kritikája az,

hogy közvetlenül kapcsolódjon egymáshoz az illetõ vagyoni helyzete és
az adóalap, illetve az adómérték.
2008. 12. 17

Kalapács alá kerül egy
Komárom megyei falu
Gyógyszertárát, volt orvosi rendelõjét és földterületeit is kénytelen értékesíteni Neszmély, mert a község
százötvenmillió forintos tartozást
halmozott fel. A volt polgármester
ellen februárban várható vádemelés
hûtlen kezelés, csalás és közokirathamisítás miatt. Hétfõn lesz az
egyezségi tárgyalás a hitelezõkkel, a
falu azonban csak a követelések felét
képes kifizetni. A Komárom-Esztergom megyei, ezerötszáz lelkes község Benkõ Ferenc polgármesterségének utolsó éveiben halmozta fel a
súlyos tartozást.
2008. 12. 18

Vége lesz önkormányzatok
titkolózásának?
Ne lehessen üzleti érdekbõl kizárni a
nyilvánosságot – A Lehet Más a Politika (LMP) társadalmi kezdeményezés arra kérte az Alkotmánybíróságot, semmisítse meg az önkormányzati törvény egyik rendelkezését,
amely „üzleti érdekre“ hivatkozva lehetõvé teszi a képviselõ-testületeknek, hogy a közvagyon sorsáról döntõ üléseikrõl kizárják a nyilvánosságot. Az LMP meggyõzõdése, hogy a
korrupció elleni leghatékonyabb eszköz a teljes átláthatóság biztosítása
a közhatalom mûködését illetõen, kiváltképp, ha közvagyonról, közpénzek felhasználásáról van szó.
2008. 12. 22

Adóparadicsomot szeretne
Komlóskán a polgármester
Adóparadicsommá tenné Komlóskát
a település polgármestere. A BorsodAbaúj-Zemplén megyei falu lakóinak
munkalehetõséget, önkormányzatának perspektívát remél Köteles László
attól, hogy az odatelepülõ vállalko-

zásoknak sem iparûzési, sem építményadót nem kell majd fizetniük. A
cégek épületekhez, szabad területekhez is hozzájuthatnak Komlóskán. A
polgármester azt mondja, máris sokakat vonz a lehetõség, s többen azt
tervezik, hogy áthelyezik székhelyüket a borsodi községbe.
2008. 12. 23

Az Európa Tanács díját
nyerte el Dombóvár
Az Európa Tanács Tájdíját nyerte el a
város. A közelmúltban értesült a
döntésrõl a pályázatot benyújtó két
szervezet: a város önkormányzata és
a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetõr Egyesület (DÖPTE). – Tudomásom szerint idén elõször csatlakozott Magyarország az Európa Tanács
ezen pályázatához – mondta Szabó
Loránd polgármester –; hazánkban a
program gazdája a Környezet- és
Vízügyi Minisztérium volt. Óriási
öröm városunknak, hogy az eddig a
természetvédelemért végzett munkánkat egy ilyen rangos díj második
helyezésével jutalmazzák. A elérhetõ
ötszáz pontból Dombóvár pályázatát
372 pontosra értékelték. A díjat február 5-én vehetjük át a budai Várban.
2008. 12. 29

Csõdbe viheti a falvakat
a toronyadó
Nem minõsülnek telephelynek, ezért
nem kell helyi iparûzési adót fizetnie
a mobilcégeknek átjátszótornyaik
után az érintett településeken. A
döntés értelmében a Magyar
Telekom közel nyolcszázötven településtõl igényelhette vissza az addig
befizetett kétmilliárd forintot 2005ben, csakhogy sok önkormányzat a
mai napig nem tudta ezt megtenni,
írja a www.bama.hu. Korábban a
távközlési szolgáltató annak rendje
és módja szerint fizette az iparûzési
adót az önkormányzatoknak, azonban egy adóellenõrzés során kiderült, a céget nem terheli semmilyen
adófizetési kötelezettség.
2008. 12. 29
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E-közigazgatási díj önkormányzatoknak
Hasznos lehet a bevált gyakorlatok gyûjteménye

Február 15-éig pályázhatnak
közigazgatatási szervek és
önkormányzatok az E-közigazgatási Díjra. Az elismerés
két-két államigazgatási és önkormányzati szervnek, szervezeti egységnek adományozható, amelyek az adott évben
– a mindenkori elektronikus
közigazgatási stratégia prioritásaival összhangban, illetõleg az Európai Unió e tárgykörre vonatkozó irányelveinek és ajánlásainak megfelelõen – elektronikus szolgáltatásaik és az azt támogató informatikai rendszerük fejlesztése terén a legkiemelkedõbb
eredményt érték el.

Az elektronikus kormányzás mielõbbi
megvalósítása az utóbbi években világszerte az érdeklõdés elõterébe került. Az
e-kormányzás egyet jelent azzal, hogy a
kormányzati intézmények minden szintjén széles körben elterjesztik az infokommunikációs technológiákat, ezt párosítják a szervezeti változtatásokkal, valamint az ezeknek megfelelõ új szakmai ismeretek megteremtésével – számottevõen javítva ezen intézmények és szolgálta-
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tásaik hatékonyságát. Az ügyintézésben
érintettek, illetve a szolgáltatások felhasználói idõt és pénzt takarítanak meg,
a kormányzati tevékenység nyitottabbá,
befogadóbbá válik, erõsödik a demokrácia. Mindezek hatására arra számítanak,
érzékelhetõen nõhet a kormányzati politika támogatottsága.
A nemzetközi gyakorlat példájára,
az epractice.eu honlaphoz hasonló céllal
és tartalommal, azonban alapvetõen a
hazai eredmények bemutatására fókuszálva indult el a Bevált Gyakorlatok Mûhelye (BGYM). Az oldal rugalmas keretrendszere lehetõséget teremt a sikeres eközigazgatási fejlesztési projektek tapasztalatainak megosztására, az elért
eredmények ismertetésére. Célja a központi és helyi kormányzati szervek által
nyújtott szolgáltatások, valamint projektek e-megoldásai terén a jó gyakorlatok
összegyûjtése, megismertetése, monitoringja, s elterjesztésük elõmozdítása. A
BGYM adatbázisába feltöltött esetek tapasztalatai számos hasznos információval szolgálnak az e-közigazgatási projek-

tek végrehajtásában érintettek számára.
Az adatbázisba regisztráció és azonosítás után a mások számára is ajánlott eset
(projekt) bemutatásával lehet kerülni. Az
eset bemutatását, leírását egy formanyomtatvány segíti. Ez a séma lehetõvé
teszi az esetek, a jó gyakorlat egységes
szempontok szerinti ismertetését, elõsegítve a hazai és a nemzetközi összehasonlítást. Az epractice.eu honlap hazai
szempontból kiemelkedõnek, érdekesnek ítélt esettanulmányait is bemutatják
a BGYM oldalán, ezzel is segítve a tájékozódást.
A fejlesztési tapasztalatok egymással való megosztásának ösztönzésére ismét lehet pályázni az E-közigazgatási
Díjra. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázat anyagát a pályázat
beadását megelõzõen feltöltsék a Bevált
Gyakorlatok Mûhelyébe.
A pályázat benyújtásának címe:
ekozigdij@ekk.gov.hu. További információ: E-közigazgatási Díj szakmai bizottság titkársága (ekozigdij@ekk.gov.hu)
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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