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friss, hasznosítható információkkal és tartalmas, az álláspontok kialakítását elõmozdító cikkekkel segíteni az önkormányzati tisztségviselõk és
közalkalmazottak mindennapos felelõsségteljes munkáját. Kiadványunk
azonban támaszkodni kíván olvasóink észrevételeire is, ezért várjuk az
önök véleményét, reflexióit az önkormányzati hírekre, megjelent cikkeinkre és konferenciáinkon elhangzott elõadásainkra.
Címünk: 1106 Budapest, Gyakorló u. 19.
Telefon: 262-2211, fax: 262-2211
e-mail: szerkesztoseg@localinfo.hu

Tud-e akkora válság lenni Magyarországon, amely már arra kényszerítené
a politikai elitet, hogy egységesen tegyen valamit? Márpedig az önkormányzatok életét szabályozó törvényeket csak kétharmaddal lehet módosítani, így konszenzusos fellépés
nélkül semmiféle változás nem lehetséges.
Mindig úgy tûnik, hogy a helyzet
tényleg olyan súlyos, hogy már nem
lehet elkerülni a változtatást. Aztán valahogyan mégis elkerülik. De ezúttal reménykedjünk.
Most mindenki zászlaján ott lobog a felirat: önkormányzati reform! Csak nem mindegy, hogy ki mit gondol errõl. Mert
itt minimum két szögesen ellentétes nézõpont van. Egyik
oldalon a fiskális, pénzügyi szemlélet, amely úgy tekint erre a
szektorra, mint ahonnan jelentõs összegeket lehet még mindig
elcsipegetni. Számukra csak az a lényeg, hogy az óriás fûnyíró
erre is járjon. Ha kell, hát nevezzük reformnak ezt a mûveletet
– gondolják magukban. A másik oldalon természetesen az önkormányzatok állnak, amelyek amiatt kiáltanak reformért, mert
már a kötelezõ feladatokat sem képesek ellátni a jelenlegi finanszírozásból. Vagyis helyzetüket végképpen tarthatatlannak
ítélik.
A nagy kérdés az, létezik-e olyan reform, amely egyszerre
biztosít megtakarítást és javítja az önkormányzatok pozícióit.
Talán. De ehhez legalább olyan közigazgatási és államfilozófiai alapkérdéseket kellene tisztázni, hogy milyen államot akarunk? Kicsit, nagyot, erõset, gyöngét, centralizáltat vagy széttagoltat, a helyi demokrácián alapulót, avagy szolgáltatáscentrikusat? Ezek tisztázása nélkül ugyanis még vitatkozni is
nehéz.
Elég döbbenetes, hogy a jó évtizede folyó önkormányzati
reformvitákban még az alapkérdések sem dõltek el. Ehhez képest persze nem is meghökkentõ, hogy sok most felröppent
kormányjavaslat rögtönzésnek, illetve a hétköznapi élettõl elrugaszkodottnak tûnik. Például hogy a kistelepülések polgármesterei teljesen ingyen lássák el feladatukat. Miért? Ki az, aki ma
ingyen dolgozik, ráadásul egy olyan területen, amely nem sok
sikerrel kecsegtet? Csökkentsük felére a helyi képviselõk számát. Hát milyen testületek lennének a kistelepüléseken, két-három fõvel? Mindennek megkoronázásaként az önkormányzati
szövetségek egységesen jelentik ki, hogy errõl szó sem lehet.
De ugyanilyen meghökkentõ az önkormányzati miniszter
javaslata is, miszerint tekintsenek el a településeken a kötelezõ
feladatok egy részének teljesítésétõl. Ami egyfelõl tényleg
megoldás lehet, és hozhat némi könnyebbséget az önkormányzatok életében. Csak felmerül a kérdés, hogy mennyire
voltak fontosak ezek a törvények, ha ilyen gyorsan el is lehet felejteni õket?
Összegezve: nagyon úgy tûnik, hogy ha a válság végre
tényleg rákényszerít minket a reformokra, akkor meg azért kell
majd imádkoznunk, hogy a sokféle, össze nem illõ elképzelésbõl épeszû megoldások kerekedjenek ki...
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu

Önkormányzati havilap
2009 február

3

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

Reflektor | Válság és reform

Megszorítás, takarékosság, reform
Meddig csökkenthetõk még a kiadások?

A gazdasági válság közepette szinte már nincs olyan
szakértõ, illetve politikai szereplõ, aki az önkormányzatok terén ne sürgetné a reformot. A kormánypárt ismét
nekigyürkõzik az ügynek; a
feladatellátás rendszerét, a
jogi és szabályozási hátteret,
valamint a finanszírozást kívánja elsõre újragondolni. A
szükséges politikai támogatottság azonban ugyanolyan
deficites, mint egy, öt, vagy
tíz évvel ezelõtt, így az önkormányzati rendszer átalakításának szüksége várhatóan még jó ideig témája lesz a
politikai és szakmai közbeszédnek. Pedig ez a szakma
számos, megfontolásra alkalmas javaslattal bombázza a
jogalkotókat, amelyek közül
talán a legkézenfekvõbb,
hogy oda kell telepíteni a feladatokat, ahol azokat végre
is tudják hajtani.
Lapzártánk után derülhetnek ki a legeslegújabb költségvetési intézkedések
részletei, az, hogy szükség lesz-e pótköltségvetésre, vagy elegendõnek
bizonyul a – részleteiben még nem ismertetett – ezermilliárdos adóátrendezési csomag. A 2009-es költségvetést
az önkormányzati ágazat eleve nem
fogadta kitörõ lelkesedéssel, hiszen a
legnagyobb eredmény az benne, ha
nem csökkent egy-egy tétel. Most pedig már kormányzati források is elismerik, hogy a sajáterõbevétel túltervezett; egyes önkormányzatoknak akár
tíz százalékkal is csökkenhetnek az
iparûzési adóból befolyó bevételei a
gazdasági válság miatt. Jauernik István, az önkormányzati minisztérium
államtitkára fel is hívta a figyelmet,
hogy hiba lenne, ha a helyhatóságok
további kedvezményekkel mentesítenék a közteher alól a vállalkozásokat.
Az önkormányzatok sorsa makrogazdasági szempontokból sem mellé-
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kes, egy számvevõszéki
kutatás szerint a magyar gazdaság jelenlegi
helyzetében nõ az önkormányzatok jelentõsége a konvergenciaprogram teljesítése és
a hosszú távú költségvetési stabilitás fenntartása szempontjából,
amennyiben az önkormányzatok növekvõ
pénzügyi kockázatot
jelentenek. Mindezek
sürgetõvé teszik, hogy
ismét napirendre tûzJauernik István
zék az önkormányzati
rendszer megreformálását.
A kormány január
végén az alkotmányos
intézmények megújítására, a közélet átláthatóbbá tételére alkotott
javaslatcsomagot,
amelyet február 16-án
tervez benyújtani az
Országgyûlésnek. Az
intézkedéseknek kár az
állam- vagy jogfilozófiai alapjait kutatni, az
okok a költségvetési
megszorításban keresendõk: az egyfordulós Gyenesei István
választással négymilliárd forintot, a kisebb létszámú parlamenttel tízmilliárdot, az önkormányzati képviselõk számának felére csökkentésével 47,3 milliárdot, a kistelepülések
fõállású polgármesteri posztjának megszüntetésével pedig 14,4 milliárd forintot spórolna meg egy kormányzati ciklusban a költségvetés. Összesen – kormányzati becslés szerint – négy év alatt
nagyjából hetvenhatmilliárd forintot takaríthatna meg ezekkel az intézkedésekkel a költségvetés.

NEM

CSAK

LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS
Elengedhetetlen az önkormányzati
rendszer megújítása, ez különösen

nagy kihívás a pénzügyi-gazdasági válság idején, és immár
elengedhetetlen az
önkormányzati rendszer megújítása –
mondta Gyenesei István önkormányzati
miniszter egy, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége
(MÖSZ) által szervezett konferencián.
Az önkormányzati tárca vezetõje
bejelentette, hogy elkészült a rendszer
korszerûsítését célzó
program, amelyben
fontos elem lehet a
képviselõk számának
csökkentése. Ugyanakkor szerepel ebben
a programban a bürokrácia visszaszorítása, és a csatlakozó
község intézményének bevezetése. Ez
utóbbi
megoldás
olyan apró településeknél jöhet szóba,
ahol a szakemberek
hiánya miatt a község
valódi irányítására
nincsen lehetõség,
ezért egy szomszédos települést kérnek
fel a közigazgatási feladatok ellátására.
Ám ezzel a megoldással az önállóság elve nem szenvedhet csorbát – hangsúlyozta.
Ezt a kérdést fejtegette egy nyilatkozatában Gy. Németh Erzsébet MSZPképviselõ is, aki szerint ha csak létszámcsökkentésben gondolkodik valaki, akkor a könnyebb utat választja.
Hozzátette, hogy minden településen
megilleti az embereket az a jog, hogy
általuk választott testület intézze az
ügyeiket – ez azonban nem jelenti azt,
hogy minden kistelepülésnek önálló hivatalt is fent kell tartania: körjegyzõségekkel, több település összefogásával
is jól el lehet látni a feladatokat.
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Csabai Lászlóné, Nyíregyháza
szocialista polgármestere úgy fogalmazott: a rendszer átalakításánál arra kell törekedni, hogy ahol a pénz
van, oda telepítsék a feladatot. A vagyoni típusú adó esetleges bevezetését az önkormányzatok számára jó
megoldásnak nevezte, mert – mint
mondta – ezáltal áttekinthetõvé,
számon kérhetõvé válhatnának a helyi pénzügyi viszonyok.

megerõsítését, valamint az alpolgármester választására vonatkozó szabályok átalakítását; a bizottsági rendszer korszerûsítését; az egyes összeférhetetlenségi szabályok felülvizsgálatát; az új község alakításához szükséges feltételek szigorítását.
Az ülésen a jegyzõ pozíciójának
erõsítésérõl, illetve a csatlakozó község jogintézményérõl továbbra sem
sikerült megállapodni.

EGYHANGÚ TÁMOGATÁS A
„MINI REFORMCSOMAGNAK“

FEL ADATCSÖKKENTÉSSEL

Gémesi György, a MÖSZ elnöke a február elején tartott tanácskozáson bejelentette: hamarosan összeül a hét
önkormányzati szövetség, hogy közös álláspontot fogalmazzanak meg
az önkormányzati munka hatékonyabbá tételérõl. A politikus, aki egyben a Kormány–Önkormányzatok
Egyeztetõ Fórumának (KÖEF) társelnöke is, az önkormányzati szövetségek nevében tiltakozását fejezte ki a
kormányzat önkormányzatokat érintõ, létszámcsökkentési moratóriumot
tartalmazó tervezett törvényjavaslata
ellen. Erre már a KÖEF február elején
tartott ülésén került sor, ahol egyébként több – az átfogó reformot nem
érintõ – kérdésben megegyeztek a felek. Az ülésen az úgynevezett Rövid
távon megoldható kérdések munkacsoportja által kidolgozott javaslatcsomagot tárgyalták meg, és egyhangúlag fogadtak el ebbõl számos javaslatot, amelyeket országgyûlési
képviselõk segítségével kívánnak a
parlament elé terjeszteni. A konszenzusos változtatási tervek érintik az
önkormányzati gazdálkodás ellenõrzési rendszerének átalakítását és az
önkormányzati pénzügyi fegyelem erõsítésének kérdéseit; a
vagyonkezelõi jog kiterjesztését; a cél- és
címzett támogatási
rendszer átalakítását; a kötelezõ önkormányzati közszolgáltatás mulasztásának
pótlására
szolgáló
eszközöket; a körjegyzõség alakításához kapcsolódó feltételek enyhítését; a
polgármesteri jogállás felülvizsgálatát és Vizi E. Szilveszter

T Û Z O LT Á S
Gyenesei István szerint rövid távú,
azonnali intézkedésként az önkormányzati tárca átmenetileg felmentheti bizonyos kötelezõ feladatok elvégzése alól a helyhatóságokat. Az önkormányzati miniszter elmondta: nagyjából száz olyan rendelet van, amely feladatokat ró az önkormányzatokra; ha
ezek egy része alól felszabadítják a
helyhatóságokat, akkor több pénz maradhat a költségvetésükben. Hozzátette, ez azon feladatoknál lehetséges
csak, amelyek elmaradása nem okoz
mûködési problémákat. A tárcavezetõ
úgy látja: ha a büdzsébõl nem tudnak
több pénzt biztosítani az önkormányzatoknak, és a rendszer egészén nem
tudnak változtatni, mivel ahhoz kétharmados parlamenti támogatottság
kell, akkor legalább így kell könnyíteniük a helyhatóságok helyzetén.

A

JÓ KÖZIGAZGATÁS A

VERSENYKÉPESSÉG KULCSA
Melyek a modern állam feladatai, és
ennek érdekében hogyan kellene átalakítani a magyar közigazgatást? –
tették fel a kérdést a Magyar Közgazdasági Társaság, valamint a Gazdasági és
Szociális Tanács neves
elõadói is. Ha végleges
választ nem is sikerült
adniuk, a január közepén megtartott konferencián minden oldalról
megvizsgálták a kérdéskört.
A jó közigazgatás
a versenyképesség kulcsa, bármelyik nemzetállam számára alapvetõ
kérdés, milyen választ
képes adni erre a kihívásra. Ezért nem tét

nélküliek azok a tudományos tanácskozások, amelyeken a közigazgatási
reform lehetõségeit latolgatják – jelentette ki Vizi E. Szilveszter akadémikus,
a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke.

CSAK

A M U LT I K É R D E K E

A KISZERVEZÉS?
Lõrincz Lajos akadémikus azt a kérdést
tette fel, hogy vajon az állam képes-e
egymaga hatékonyan ellátni a közfeladatokat, avagy lehetséges a magánigazgatás keretei között ezek kiszervezése is. Úgy látta, hogy ebben a viszonyban gyakran a hatékonyságot
próbálják szembeállítani a jogszerûséggel. A multinacionális cégek érdeke, hogy gyengítsék az államot, mert
az eszköztelenné váló közigazgatással
szemben õk diktálhatják a feltételeket.
Nemzetközi tapasztalatok alapján úgy
látja, hogy azokban az országokban,
ahol tömegesen kiszervezték a feladatokat a közigazgatásból – mint például Új-Zélandon –, egyáltalán nem csökkentek a költségek, de még csak a hatékonyság sem javult, a minõségrõl
nem is beszélve. Számára a jelenlegi
gazdasági válság is azt tette egyértelmûvé, hogy az államnak kemény kézzel szabályoznia kell a gazdasági élet
jogi kereteit. Ma Magyarországon közjogi szempontból gyenge a kormány.
Korlátozza mozgásterét és hatalmát,
hogy túlságosan könnyû népszavazást
kiírni, a kétharmados törvények lehetetlenné teszik a nagy horderejû döntéseket, illetve az Alkotmánybíróság
meglehetõsen széles hatásköre is ebbe
az irányba hat. Meggyõzõdése, hogy
az államot erõsíteni kell, ellátási körét
viszont hozzá kell igazítani a tényleges
pénzügyi lehetõségekhez.

A

REFORM NE CSAK

MEGSZORÍTÁS LEGYEN
Kovács Árpád, az ÁSZ elnöke szerint
jogos az olcsóbb és átláthatóbb állam
követelése, azonban tudomásul kell
venni, hogy az ezt naprakészen mûködésben tartani képes technológia is
drága. Tapasztalatai alapján állította,
hogy a közigazgatásban dolgozók létszáma csak rendkívül közvetetten befolyásolja a hatékonyságot.
Pulay Gyula, az ÁSZ kutatóintézetének fõigazgatója a közigazgatás feladatairól beszélt a versenyképes tudás-
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gazdaság kiépítésében. Magyarországon mind az innováció, mind a K+F
szektor rendkívüli mértékben le van
maradva a fejlett országok átlagától is.
A hazai gazdálkodás túlságosan szabályozás-központú, sem a gazdaságban sem a közigazgatásban nem élnek
a tudásmegosztás lehetõségeivel.
Vadász János társadalomkutató
amellett érvelt, hogy egyáltalán nem
tekinthetõ magasnak a hazai hétszázhúszezres közszolgálati létszám, ami
az aktív foglalkoztatottak huszonhét
százalékát teszi ki. Az Unióban ez az
arány átlagosan huszonnyolc százalék.
A közigazgatási reformokkal kapcsolatban megjegyezte: nem helyes,
hogy nálunk a reform mindig a megszorításokkal kapcsolódik össze – ráadásul olyan módon, hogy bármiféle
változtatás mindig az elitet juttatja
újabb forrásokhoz a közpénzekbõl.
Vadász nagy hibának tartotta, hogy a
szocialista kormány megszüntette a
közigazgatási államtitkári posztokat,
ezzel politikai kinevezetté tett mindenkit a közigazgatás legfelsõbb szintjén.

STUMPF:

A GYENGE ÁLL AM

A FÕ GOND
Stumpf István, a Századvég Alapítvány
elnöke szerint mivel ma nincsen konszenzus még az állam fogalmáról sem,
az általa ellátott, ellátandó feladatok
köre is nehezen tisztázható. Úgy vélte,
az elmúlt években megbukott a neoliberális kis állam-modell és a kiszervezésen, illetve civilek bevonásán nyugvó
közigazgatás. Nem igazolódott ugyanis ennek hatékonysága. Stumpf meggyõzõdése, hogy a kormányzóképesség javítására és erõs államra van szükség a stabilitáshoz és az igazságos újraelosztás végrehajtásához. A globális
válság is csak erõs állammal kezelhetõ
– fûzte hozzá.
Az ország mai helyzetérõl szólva
azt mondta, hogy hazánkban elmaradt a jóléti rendszerváltás, az uniós
csatlakozásunk után „sodródó állam“
lettünk, szuverenitásunk egy része
Brüsszelhez került. A politikai osztály
hitelét vesztette, a hatalomban zsákmányszerzés folyik, a közigazgatásban
bizonytalanság tapasztalható. A választási idõszámítás egyelõre lehetetlenné tette a stratégiai gondolkodást,
mindenki csak négy évben, egyes ciklusokban kalkulál.
Átfogó reformra van szükség –
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szögezte le Stumpf, méghozzá olyanra, mely az állam megerõsödéséhez
vezet; mert ma a fõ probléma a gyenge állam.

OTT

L E G Y E N A F E L A D A T,

AHOL AZT VÉGRE TUDJÁK
HAJTANI
Lóránt Zoltán, az Állami Számvevõszék
Önkormányzati és Területi Ellenõrzési
Igazgatósága fõigazgatója egyetértett
azzal, hogy a közigazgatás megszervezése esetében a versenyképesség a
meghatározó. Elõadásában kiemelten
az önkormányzati szektorral foglalkozott, már csak azért is, mert a GDP
nyolcadát itt költik el. A maga részérõl
nem kívánt állást foglalni a településkistérség–megye–régió vitában; bár
„egyszer itt is ki kell mondani, hogy
ezeknek a szinteknek a létrehozása kötelezõ vagy nem“ – fogalmazott.
Szerinte semmiképp nem helyes ennek
a kérdésnek a lebegtetése. Ennél jóval
hasznosabb az a megközelítés, amely
szerint a hatáskört arra a szintre kell
telepíteni, ahol megvannak a végrehajtás feltételei. Jelenleg a feladatok és a
hatáskörök nem a megfelelõ szinten
vannak.

V E S Z É LY E S

F O LYA M AT

A KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS
A 3 194 önkormányzat tizenkét és fél
ezer intézményt mûködtet. Erre 3 200
milliárd forintot kap az államtól –
ismertette az alapadatokat a fõigazga-

tó. Ennek az összegnek ötven-hetven
százalékát a bérek és azok közterhei viszik el. A megyék más funkciók híján
jószerével csak intézményfenntartással
foglalkoznak: 823 intézmény mûködik
náluk, miközben beruházásra, felújításra alig jut forrás, saját bevételük
pedig szinte egyáltalán nincs.
Veszélyes folyamatnak nevezte az
önkormányzatoknál zajló, mindenféle
korlátozás nélküli kötvénykibocsátási
hullámot is. Jelenleg kétszázhúszmilliárdnál tart ez a folyamat, s még aggasztóbb, hogy ezt az irdatlan összeget százhúsz önkormányzat vette fel,
ötéves visszafizetési késleltetéssel,
tizenöt-huszonöt éves futamidõkkel,
svájci frankban. Mindebben élenjártak
a megyék, általában három-ötmilliárdos kibocsátással. Aggályos, hogy
olyanok döntöttek minderrõl, akik már
régen nem lesznek döntéshozói pozícióban, amikor el kell kezdeni a törlesztést – mint ahogyan az is, hogy a
hitelek fedezete a közvagyon.

LOCALINFO :
KONFERENCIA SOROZAT A
K Ö LT S É G C S Ö K K E N T É S R Õ L
A magyar államháztartás mind a négy
alrendszerében – tehát az önkormányzatiban is – rendszerszintû hibák vannak, s jelenlegi formájában egyszerûen
nem tartható fenn az önkormányzatok
finanszírozása. A fõ probléma, hogy
közigazgatási szinttõl függetlenül azonosak az önkormányzatok feladat- és
hatáskörei – holott a vagyon nyolcvan-

Reflektor | Válság és reform

mogatásnak. Ebbõl fakadhat, hogy
az önkormányzatoknak juttatott állami pénz hatvanöt-hetven százaléka bérköltségre megy, és még a
fennmaradó egy része is az „egyéb
mûködés“ rovatot hizlalja. Ehhez képest nem meglepõ, hogy a felhalmozás értéke egyszerûen nulla. Ez
persze nem csak a mostani válságjelek miatt van így.

TORZÍTÓ
nyolcvanöt százaléka a városokban
koncentrálódik. Errõl már a Localinfo
Információ Szolgáltató Kft. által szervezett költségcsökkentési konferencia
nyitórendezvényén beszélt ugyancsak
Lóránt Zoltán ÁSZ-fõigazgató. Megjegyezte: a városokban valóban van értelme a komolyabb gazdálkodási megfontolásoknak, a kistelepüléseken
azonban „még ellopni sincs mit“,
nemhogy ésszerûen gazdálkodni vele.
Ráadásul a kötelezõ feladatokat csupán hatvan-hetven százalékban finanszírozza az állam, holott mindenki tud-

ja, hogy számtalan település nem képes elõteremteni a hiányzó hányadot.
Így õk nem tehetnek mást, minthogy
csökkentik a színvonalat.
Tovább rontja a helyzetet, hogy
az állam mind ez idáig nem volt képes egyértelmûen és hosszú távra
meghatározni, hogy mi az állami feladat, és mi az önkormányzati. Az
ezzel párhuzamosan alkalmazott bázisfinanszírozás pedig – vagyis hogy
nem megoldandó ügyekre ad pénzt,
hanem intézményekre, mûködésre –
a leginkább pénznyelõ formája a tá-

SAJÁT BEVÉTELEK

További gondot jelent, hogy a bevételek nagyobb része az államtól érkezik, s ami helyben képzõdik, annak nyolcvanöt százalékát az egyenlõtlenül eloszló helyi iparûzési adó
(hipa) teszi ki. Az adónem torzító
hatását érzékeltetve rámutatott,
hogy a vidéken foglalkoztatottak nagyon gyakran másik településre járnak át egy-egy nagyobb üzembe
dolgozni; vagyis ott használják az
infrastruktúrát, az önkormányzati
szolgáltatásokat, ahol laknak, az
iparûzési adó „zsíros jövedelmét“ viszont az a település szedi be, ahol
dolgoznak.

P Á LY Á Z AT O R I E N T Á LT
FEJLESZTÉSEK
Az ÁSZ fõigazgatója szerint sok a
gond a pályázatokból készülõ beruházásokkal is. Az önkormányzatok ma arra pályáznak, amire lehet, és nem arra,
amire ténylegesen szükségük van.
Nem készülnek alapos hatástanulmányok arról, hogy tényleg képesek-e
fenntartani majd ezeket az új létesítményeket. Ma általános gyakorlat,
hogy induljon csak el a beruházás, aztán majd lesz valahogyan... A fejlesztéseknél ma az utófinanszírozás a döntõ,
így elõbb vagy utóbb (de inkább
elõbb) minden önkormányzat a bankok kezébe kerül, melyek a szükséges
önrészt meghitelezik.
Irreális, hogy a háromezer önkormányzatból 1200 ÖNHIKI-s, valamint
az is, hogy hetvenezer nonprofit szervezet mûködik nagyobbrészt az önkormányzatok körül, amelyek többségét
azért hozták létre, hogy az állam köldökzsinórján lógjanak, így szerezzenek
némi plusz „pénzügyi táplálékot“. A
fõigazgató szerint aggályos a civil szféra mérete, de ennél is inkább a filozófiája. A nonprofit szektor alapvetõen
állami támogatásból kíván megélni,
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holott a kívánatos az lenne, ha olyan
feladatokat látna el, amelyeket olcsóbban tud megoldani, mint az állam.
Évente ötszázmilliárd forint jut állami
forrásokból a nonprofit szektornak.

ÖNKÉNTES

VÁLLALÁSOK:

mányzatai, nagyobb cégei számára tájékoztasson arról, meglévõ kiadási tételeiket hogyan tudnák leszorítani, átgondoltabb, hatékonyabb megoldásokkal hogyan tudnak milliókat, nagyobb városok
akár százmilliókat megtakarítani, illetve
milyen eszközökkel növelhetik bevételeiket, tehetik vonzóbbá településüket.

CSAK A KÖTELEZETTSÉGEK
TELJESÍTÉSE UTÁN
A követendõ és az Unió által is támogatott irány a társulások rendszere lenne.
Lóránt Zoltán nagyon magasnak tartja a
közalkalmazottak számát, meghaladja a
négyszázötvenezret. De ugyanígy az önkormányzati képviselõk huszonötezres
létszáma is irreális. Szerinte következetesebben kellene érvényesíteni azt az alapelvet, hogy csak azután vállalhassanak
önként feladatokat az önkormányzatok,
ha a kötelezõket teljesíteni tudták. Ezt
ismét immár az akadémiai konferencián
mondta el Lóránt, s itt hívta fel a figyelmet a fõvárosi közigazgatás ellentmondásos szerkezetére is: a kerületek és a fõvárosi önkormányzat évente kétszáztízmilliárd forintot osztanak újra egymás
között, a fõváros több mint kétszázhúsz
intézményt mûködtet.
Rendkívül problémásnak nevezte továbbá az ellenõrzést. A közigazgatási hivatalok jogi státusa megingott, az ÁSZnak nincsenek valódi szankcionálási lehetõségei. Az önkormányzati szféra valójában hatékony ellenõrzés nélkül mûködik.
Hiányolta emellett a teljesítménymérést
és a kielégítõ adatszolgáltatást, a naprakész információs rendszereket.

A

K Ö LT S É G H AT É KO N Y S Á G

NEM VÁRHAT AZ ÁTFOGÓ
REFORMIG
A gazdasági válság egyre mélyülni látszik: az önkormányzatok nem várhatnak,
míg megegyezés születik az átfogó reformról, s nem odázhatják el a költséghatékonyságért teendõ racionális lépéseket. Ezért is döntött úgy a Localinfo Kft.,
hogy országos konferenciasorozatot
szervez az önkormányzatok költségcsökkentési lehetõségeirõl.
A konferenciasorozat végigjárja Magyarország összes megyéjét, a nyitórendezvényre január 28-án, Budapesten került sor, ahol többek között az idézett
elõadásr tartotta Lóránt Zoltán. A szakmai napok célja, hogy az egyes rendezvényeknek helyet adó városok és a vonzáskörükben lévõ települések önkor-
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DELOITTE:

MEGTAKARÍTÁSOK

NÉGY TERÜLETEN
A Deloitte Zrt. képviseletében Lengyel
Kristóf szenior tanácsadó négy területet
különített el az önkormányzati mûködésben, s mind a négynél külön elemezte a
megtakarítási lehetõségeket. Az elsõ a
beszerzések: ezeknél fõ „csapásirány“ egy
költségcsökkentõ ésszerûsítésnél a szállítók koncentrálása. Az egyes intézmények
igényeit részletesen össze kell gyûjteni,
majd a következõ lépésben egységesíteni;
ezen az alapon pedig már reális lehet a
beszállítói szerzõdések újratárgyalása –
hiszen ha a szállítói bázis kontroll alá kerül, tisztázott lesz, ki miért felel, az engedélyezési folyamatok világosak, akkor az önkormányzat alkupozíciója
érzékelhetõen javul. A második a
mûködés; itt nagyjából ugyanazok a
módszerek alkalmazhatók, mint a
beszerzéseknél: a
kötelezõ és nem
kötelezõ feladatokat egyértelmûen szét kell választani, az
utóbbiakat kiszûrni; egyszerûsíteni a mûködési folyamatokat minden lehetõ módon – leginkább az informatika alkalmazásával –, a kiszolgáló funkciókat pedig a
lehetõ leginkább összevonni. Ehhez jó
eszköz a Deloitte munkatársa szerint az,
amit az elõzõ elõadásban az ÁSZ-fõigazgató is szorgalmazott: minél több ellátandó funkciót helyirõl kistérségi szintre
emelni. Ennél a pontnál végül kihasználandó lehetõségként említette Lengyel
Kristóf az együttmûködést a nonprofit illetve az üzleti szférával a kölcsönös elõnyök, illetve a társadalmi felelõsségvállalás jegyében. A pénzgazdálkodás mint
harmadik fõ önkormányzati tevékenység
költségcsökkentõ célú vizsgálatánál javasolt megközelítés, hogy amikor a bevételek érkeznek, akkorra ütemezzék a kiadásokat, így elkerülhetõ a hitelköltségek
nagy része. Az árfolyam- és kamatkocká-

zatokat ettõl függetlenül is folyamatosan
mérlegelni szükséges. A banki forgalomban több szcenáriót is meg kell vizsgálni,
eltervezni az aktuális pénzpiaci folyamatok függvényében. Végül a negyedik, a
közszolgáltatások terén a költséghatékony önkormányzat elkülönített
számviteli nyilvántartásokat vezet, azt figyelembe véve, hogy az önkormányzat
nemcsak megrendelõ, egyben tulajdonos
is egy adott cégnél. Ezzel összefüggésben
a többi területhez hasonlóan igen fontos
a feladatok minél részletesebb meghatározása felelõsök megjelölésével, valamint
a költségallokáció.
MEG KELL TALÁLNI
A LEGOLCSÓBBAT
Horváth Ferenc, az ITOSZ alelnöke a közbeszerzéseknél alkalmazott informatikai
eszközökkel végrehajtott megbízás-árverések módszerével ismertette meg a konferencia résztvevõivel. A megbízások eközbeszereztetésével eddigi felméréseik
szerint tíz és harminc százalék közötti

megtakarítást értek el az egyes esetekben, amikor alkalmazták. A recept roppant egyszerû: nem az önkormányzat áll
szemben a beszerzési vagy munkatárgyalások alkalmával az egyes beszállítókkal illetve vállalkozó cégekkel, hanem elektronikus úton meghirdeti az elvégzendõ feladatot, és az interneten beérkezõ, egymással versengõ ajánlatok közül kényelmesen kiválasztja a legolcsóbbat. Mellesleg ezzel saját számára is költség-, illetve
munkamegtakarítást ér el (telefonköltségek, posta, alkalmazottak munkaideje).
Példaként idézte Horváth, hogy egy adott
önkormányzatnál nyolc beszállításra jogosult szervezet szállított 86 féle cikket
egyedi beszállítással. Az e-aukción meghirdetett önkormányzati igénylista után a
cégek illetve cikkek száma 36 százalékkal
csökkent, összesítve pedig 277 millió forint megtakarítást értek el a módszerrel.
Munkatársainktól

Költségcsökkentési konferenciasorozat

Gázbeszerzés az eddiginél jóval olcsóbban
Az EMFESZ ajánlata az ország egész területére érvényes
Olcsóbb gázt garantál az önkormányzatoknak az Elsõ Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(EMFESZ), ha vele szerzõdnek –
hangzott el a cég nagy sikerû
elõadásán a Localinfo országos
költségcsökkentési konferenciájának elsõ állomásán, a XVIII.
kerületi önkormányzat tanácstermében.
Ajánlatuk az ország egész területére érvényes, bármekkora településrõl is van szó,
hiszen hálózatuk immár országos. A cég
a szerzõdés elõkészítésénél és megkötésénél alkalmazkodik az önkormányzatok
speciális igényeihez. Ajánlatuk három pillérre épül. Elsõ a tervezhetõség: az
EMFESZ által biztosan, tervezhetõen alacsonyabb lesz a felhasznált gáz ára. Ez
egyénileg, pontosabban önkormányzatonként, sõt felhasználási helyenként külön kalkulálható. A személyes, állandó
kapcsolat a céggel a magas színvonalú
szerzõdéses együttmûködést garantálja.
Második pillér a folyamatosság a szolgáltatásban. Nincs szükség az EMFESZ gázának vásárlásakor semmiféle mûszaki átalakításra a rendszerben, ugyanolyan minõségû gáz érkezik a fogyasztási helyekre, mint amilyet a közüzemi szolgáltató
szállított, a mûszaki berendezések is maradnak minden elemükben a régiek. Bár a

szolgáltatóváltás teljes
ideje három hónap, ez
csak a törvényi feltételek
miatt van így – ez alatt az
idõ alatt is garantált a folyamatos gázellátás, és a
törvény ugyancsak kötelezi az elosztót is, hogy a
fogyasztók között semmilyen formában nem
diszkriminálhat a szerint,
hogy melyik szolgáltatóval állnak szerzõdéses viszonyban.
Az EMFESZ ajánlatának harmadik tartóeleme a rugalmasság: határozott vagy határozatlan
idõre egyaránt szólhat a
szerzõdés, a szerzõdéskötésnek nincs adminisztratív költsége, a fogyasztási helyek
száma változhat. A szerzõdés bármikor
bontható, és az önkormányzat szabadon
visszatérhet a közüzemi szolgáltatóhoz
vagy választhat másik kereskedõt. Ez viszont valószínûleg csak elvi jelentõségû,
hiszen az EMFESZ folyamatosan garantálja a kedvezmény mértékét.
Az önkormányzatok tennivalói röviden, néhány szóban összefoglalhatók:
adatokat kell szolgáltatniuk az igényelt, illetve általuk használt gáz mennyiségérõl,
a fogyasztási helyek tulajdonságairól,
hogy a legkedvezõbb ajánlatot kaphassák

az EMFESZ-tõl. Szükség esetén le kell folytatni a közbeszerzési eljárást, kilépni a régi szolgáltató rendszerébõl és megkötni a
szerzõdést az EMFESZ-szel.
Tapasztalatcsere vagy csak információszerzés céljából azon önkormányzatok listája, amelyek már az
EMFESZ-tõl vásárolják a gázt, megtalálható a www.gas.hu honlapon.
A konferencián az EMFESZ bemutatkozását követõen Szabó Lajos Mátyás
volt fõvárosi képviselõ, illetve egykori
XVI. kerületi polgármester az Elsõ
Energiabeszerzési Önkormányzati Társulás (ENTAR) képviseletében szólalt
fel, s osztotta meg tapasztalatait az
EMFESZ-szel történõ együttmûködésrõl. Az Elsõ Energiabeszerzési Önkormányzati Társulás, amelynek Budapest
VII., VIII. és XV. kerülete, valamint Pécel
és Százhalombatta önkormányzata is
tagja, ugyanis közbeszerzési eljárást írt
ki a gázbeszerzésére, amelyet az
EMFESZ nyert el.
Szabó Lajos Mátyás külföldi példát
hozva rámutatott: Párizsban és agglomerációjában öt évvel ezelõtt már bevált
módszerként ismerték az energiabeszerzés megszervezését.
Az ENTAR-hoz csatlakozott öt önkormányzat máris ötvenmillió forint nyereséget ért el a társulással.
Munkatársunktól
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Közigazgatás

Települések a közbiztonságért
Az országos fõkapitány szerint 1982 óta van önkormányzati rendõrségünk

Az önkormányzati rendõrség
létrehozásának gondolata a
rendszerváltás óta idõrõl idõre
felmerül. Támogatói váltig állítják, hogy óriási elõrelépés lenne
a közbiztonság terén, ellenzõi
pedig inkább a mai rendõrséget és a közterület-felügyeleteket erõsítenék. Lapunkban már
többször adtunk helyt az önkormányzati rendõrség híveinek, ezúttal az ellenérvekrõl is
bõvebben ejtünk szót.

Pocsaj, Budaörs, Budapest, XI. kerület
– csak néhány azon települések közül,
amelyek elsõ embere szerint nagy
szükség lenne az önkormányzati rendõrség felállítására. Õk úgy érvelnek,
hogy bár a közbiztonságért a törvény
szerint az önkormányzat a felelõs, eszközök hiányában gyakorlatilag tehetetlen. Az erre szánt központi pénzeket
elnyeli a „nagy kalap“, az önkormányzat nem ellenõrizheti, hogy mire használják fel ezeket, ugyanakkor a rendõrök jutalmazását és a gépjármûpark
felújítását, szinten tartását a nagyobb
településeken jellemzõen az önkormányzatok finanszírozzák. Budapest
kerületei például annyi pénzt adnak a
Fõvárosi Rendõr-fõkapitányságnak,
amibõl egy ezerfõs városi rendõrséget
is kényelmesen fenn lehetne tartani –
szólnak a pró érvek.
Az ötlet ellenzõi elsõsorban attól
tartanak, hogy a rendvédelem a helyi
politika áldozatául esne. Túlságosan
nagy hatalom van már így is az önkormányzatok kezében, egy polgármester
„élet-halál ura tud lenni“, ezért vissza
is üthetne, ha kellõ körültekintés nélkül
adnának rendészeti hatalmat a kezébe
– szól az egyik ellenérv. Egy másik sze-
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rint éppen az új hatalommal felruházott városõrök, biztonsági õrök túlkapásaitól kellene tartani: „elõször csak
sebességet mérnek, utána igazoltathatnak, majd a lakásokba is behatolhatnak, a végén nyomozhatnak is.
Legvégül már egymás ellen is kutakodhatnának kis magángárdákként“ – vélekednek a kontra képviselõi. De ami a
legfõbb érv: jogállamban a rendõri intézménynek államinak, a kormány közvetlen hatósága alatt állónak kell lennie. (Noha tudjuk, hogy több országban másképpen oldják meg a kérdést,
példa a seriffrendszer az USA-ban...)
De mirõl is van szó egyáltalán? Az
egyik elképzelés szerint az önkormányzati rendõrség a törvényi felhatalmazásokon alapuló, a települési önkormányzatok irányítása alatt álló rendvédelmi szerv lenne, amely ugyanúgy
birtokolja a legitim erõszak monopóliumát, mint az állami rendõrség – áll
Danielisz Béla, a Fõvárosi Önkormányzat rendészeti bizottsága volt elnöke
által kidolgozott tervezetben. „Magyarországon még most is egy katonai
hierarchiába szervezett, speciális jogszabályok szerint irányított, és nem a
civil közigazgatás által felügyelt rendõrség van – persze hogy ezek a rendõrök gyakran gondolják, õk az állampolgárok felett állnak. Egy, a civil közigazgatás részeként mûködõ rendõrség pedig tudja, hogy õ az állampolgárokért van. Nem uralja a társadalmat, hanem azzal interakcióban és annak alávetve végzi a munkáját“ – véli

Danielisz. Az önkormányzati rendõrségnek nem lenne nyomozati, bûnüldözési jogosultsága, ehelyett inkább a
helyszínt biztosítanák, míg megérkeznek az állami rendõrök. Emellett a falfirkálók, a közterület rendje ellen vétõk, jogosulatlanul árusítók, szemetelõk ellen lépnének fel, de ami legfontosabb, a bûnmegelõzésben töltenének
be nagy szerepet. Lõfegyver nem, viszont gázspray, tonfa, bilincs és szolgálati kutya lehetne velük.
Hogy az ötlet mennyire nem légbõl kapott, azt az is bizonyítja, hogy
Csehországban, Lengyelországban és
Szlovákiában is mûködik a városõrség
– a visegrádi négyek közül egyedül hazánkban nincs ilyen. Ahhoz azonban,
hogy mégis megvalósuljon, nagyon
határozott politikai akarat kellene, hiszen kétharmados törvény módosítására, parlamenti konszenzusra lenne
szükség hozzá.
Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás a többi önkormányzat támogatását is kéri ahhoz, hogy összefogva fogalmazzák meg igényüket a
rendõrség önkormányzati fenntartásba vételére. Az átvett feladatokhoz tartozó pénzügyi fedezetnek természetesen normatív alapon szintén az önkormányzatokhoz kell kerülnie – áll a polgármester közleményében, aki a megfelelõ törvénymódosítás után a kezdeményezés élére állna.
Bencze József országos rendõrfõkapitány szerint valóban át kell tekinteni a helyhatóságok rendészeti felada-

Közigazgatás

tait – a közterület-felügyelet mellett
idesorolva az erdõ-, mezõ- és természetvédelmi õrszolgálatokat –, de a jó
válasz most nem az önkormányzati
rendõrség.
A fõkapitány nemrégiben a Polgármesterek a változásért szövetség
kérésére fogalmazta meg véleményét
az önkormányzati rendõrséggel kapcsolatban.
A szövetség tervei között szereplõ
reformok sora koherenciát mutat a
Magyar Köztársaság rendõrségének fõ
fejlesztési irányvonalaival, amelyben kiemelt szerepet kap a közbiztonság helyi szegmenseinek jobbítása, a rendõri
munka hatékonyságának további erõsítése – írja. Elöljáróban leszögezhetjük, hogy a közrend, illetve a közbiztonság megfelelõ szintû biztosításában a rendvédelmi szerveken túl – jogszabályi kötelezés, illetve önkéntes vállalásának mértékében – az illetékes önkormányzati szerveknek, és szélesebb
körben az egyéb civilszervezeteknek, illetve minden egyes jogkövetõ, a közösségéért felelõsséget érzõ állampolgárnak is jelentõs szerepe van, amely
tartalékokra az elkövetkezendõ idõszakban mi magunk is hangsúlyosabban kívánunk építeni.
Ezen társadalmi összefogás gondolatán túl a szövetség szerint az „önkormányzati rendõrség“ felállítása is
elengedhetetlen, mivel e testületen keresztül látják leginkább eredménnyel
kecsegtetõnek a közbiztonság állapotának szilárdítását, illetve a személyek

A probléma megoldásának elõmozdítása érdekében több rendõrszakmai koncepció készült. Ennek jegyében az idei évben a Készenléti
Rendõrség szervezetében egy új fõosztály jött létre, amelynek három osztálya az ország keleti, délnyugati és nyugati részein diszlokált egységekként
fogja megerõsíteni a régiók rendõri
erejét. Az újonnan felállított bevetési
osztályok erõs támogatást nyújthatnak
az egyes régiókban folyó közrendvédelmi munkának, azonban mégis elengedhetetlennek tartottuk a koncepció
továbbvitelét a lakossághoz talán leginkább közel álló rendõri szerep, a körzeti megbízotti szolgálat kiszélesítése
irányába. A kormány támogatásával
megoldhatóvá vált százötven be nem
töltött körzeti megbízotti státus feltöltése, amelynek optimális elosztása a jelentkezõ prioritásoknak megfelelõen,
jelenleg folyamatban van.
A 2009-es évet a Közterületi biztonság évének kívánjuk nyilvánítani,
amely a fenti törekvéseink kiterjesztését vonja maga után. A közterületek
biztonságosabbá tétele érdekében javítani kívánjuk a közterületi járõrszolgálat szervezési rendjét, rendszerét,
valamint a körzeti megbízotti szolgálat
további fejlesztésével szándékunk szerint minden magyarországi településhez köthetõ lesz egy-egy, a területért
felelõs rendõr, körzeti megbízott.
Figyelemmel kell lennünk a helyi
önkormányzati feladatok körében jelentkezõ közbiztonsági, bûnmegelõzé-

és a magántulajdon elleni bûncselekmények visszaszorítását.
Az Országos Rendõr-fõkapitányságon kialakítottak az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium jóváhagyásával egy intézkedési tervet, ennek alapján tizenkét megyében száznégy, közbiztonsági helyzetét tekintve különösen veszélyeztetett település vált egyértelmûen regisztrálhatóvá.

si tevékenységre is, hiszen a bûnözés
területileg eltérõ kihívásaira csak helyi
közügyként megfogalmazott bûnmegelõzési stratégiával és taktikával lehet
hatékonyan reagálni. Az önkormányzat, mint a helyi szolgáltatások és szolgáltató intézmények többségének tulajdonosa, a helyi közigazgatás irányítója, és mint testület – a helyi politika
fóruma – vezérli, motiválja és koordi-

nálja a helyi bûnmegelõzést. Központi
referenciaszereplõként meghatározó
szerepe van az információk és a biztonsággal kapcsolatos adatok terjesztésében.
A rendõrszakmai közremûködés
pedig egyértelmûen képes segíteni abban, hogy az egyes szervezetek megfelelõ módon hangolják össze a tevékenységüket. A hatékonyság növelése
érdekében a felmerülõ feladatokba
mindenképpen indokolt tehát bevonni
a közbiztonság javításához kapcsolódó
tevékenységet végzõket – így többek
között polgárõröket, a közterület-felügyelõket, a vagyonõröket, a magánnyomozókat, a kisebbségi önkormányzatok tagjait, a természetvédelmi- és a
mezõõröket, de a gyermekvédelemi
szakembereket, családsegítõket, illetve
a szociális és az egészségügyi ellátó
rendszerben dolgozókat – akik részt
vállalhatnak a helyi lakókörnyezet biztonságosabbá tételében.
Álláspontunk szerint az elmúlt idõszakban számos aspektusból felvetõdött, és immár a szövetség által is megfogalmazott „önkormányzati rendõrség“ hazánkban 1982 óta létezik.
Ennek megjelenése a mára már
tradicionális múltra visszatekintõ közterület-felügyelethez köthetõ, amely
akár önmagában is alkalmas lehet arra, hogy valamennyi, az adott terület
köztisztaságával, a mikroközösség belsõ rendjével összefüggõ kisebb súlyú
kihágások, szabálysértések ellen hatékonyan fellépjen.
Egy jól szervezett, a közterületen
folyamatosan jelenlévõ, az állami rendõrséggel együttmûködõ, e kooperáción alapuló kölcsönös segítség, támogatás filozófiáját a gyakorlatba is átültetõ egységes rendészeti, felügyeleti
struktúra, meggyõzõdésünk szerint
minõségében formálhatja át az adott
területen élõ lakosság életminõségét
és a biztonságról alkotott véleményét.
Ennek érdekében megkezdtük hazánk
rendészeti stratégiájának kidolgozását,
amely a rendészeti társadalmi munkamegosztás újragondolását is jelenti.
Az általunk 2008-ban megkezdett – és a fentiekben, a fõ vonalak
mentén felvázolt – szakmai innováció
folytatásaként, az idei év tavaszán tervezzük a közös szerepvállalást feltételezõ koncepciónk társadalmi vitára bocsátását.
Belsõ Olga
belso.olga@localinfo.hu
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Kikényszerített és önkéntes átláthatóság

Bár az információszabadság
törvény igen szigorú kritériumokat ír elõ a közérdekû adatok nyilvánossá tételére, ezt
még kevesen teljesítették. Ennek ellenére mind többen érzik, hogy tenni kell az átláthatóság érdekében. Simontornyán és Monokon rendeletet
alkotottak a nagyobb nyilvánosság érdekében, míg a Lehet
Más a Politika nevet viselõ új
párt az Alkotmánybírósághoz
fordult a zárt ülések tartásának megszigorítása érdekében.
Simontornyán nemrégiben rendeletben szabályozták az önkormányzati támogatások nyilvánossá tételét. Az új
intézkedés a közpénzforgalom átláthatóságát szolgálja. A határozat értelmében minden kétszázezer forint feletti
támogatást köteles a hivatal az elbírálástól számított tizenöt napon belül az
önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozni – tájékoztatta lapunkat
Csõszné Kacz Edit polgármester. A rendelet végrehajtását az önkormányzat
pénzügyi osztálya ellenõrzi.
A testület emellett döntött egyebek
mellett a civil- és nonprofit szervezetek
önkormányzati támogatásáról is. Eszerint az önkormányzati költségvetésbõl
csak nyilvános pályázaton keresztül lehet
ezentúl támogatást szerezni. A projekteket az illetékes bizottság bírálja el és
hagyja jóvá. Az intézményeknek az öszszeg felhasználásáról minden év február
1-ig kell elszámolni – mondta a polgármester.
Monokon ennél is radikálisabb lépésre szánták el magukat: mostantól
minden hónapban közzéteszik az önkormányzat elõzõ havi bevételeit és kiadásait.
Szepessy Zsolt polgármester elmondta: a településen úgy határoztak,
hogy a falu saját televíziós hálózatán a
képújságban minden hónapban tétele-
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sen közzéteszik az önkormányzat elõzõ
havi bevételeit és kiadásait. Így bárki elolvashatja, hogy a hivatal mennyit költött
munkabérekre, szociális segélyezésre, támogatásokra vagy éppen telefonszámlára, és kiderül az is, hogy mennyi bevétel
származott az adókból vagy térítési díjakból.
Jóri András adatvédelmi biztos szerint üdvözlendõ a monoki kezdeményezés. Az önkormányzati adatok nyilvánosságra hozatala kikényszeríthetõ bírósági
úton, de az adatvédelmi ombudsman
segítségével is – hangsúlyozta Jóri. Az
adatvédelmi biztos elmondta: nagyon
sok, az önkormányzatok és egyéb közfeladatokat ellátó szervek szerzõdéseivel
kapcsolatos panasz fut be hozzá. Ez pedig azt támasztja alá, hogy a törvényi kötelezettségek ellenére a hivatali titkolózás
sajnos még mindig elég elterjedt gyakorlat.
A Lehet Más a Politika nevû új párt
egy beadványában arra kéri 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.
Az LMP úgy véli, hogy a közelmúltban kipattant – több parlamenti pártot is
érintõ – terézvárosi ingatlanbotrányhoz
hasonló esetek megelõzhetõek lennének, ha a helyi képviselõ-testületeknek
nem lenne lehetõségük, hogy ingatlanügyleteiknél zárt ülést rendeljenek el.
Az LMP álláspontja szerint alkotmányellenes az önkormányzati törvény
azon rendelkezése, amely az önkormányzati vagyonról szóló döntések, vala-

mint a kiírt pályázatok tárgyalása esetén
lehetõvé teszi a helyi képviselõ-testületek
számára zárt ülés elrendelését. Véleményük szerint a megtámadott passzus
gyakorlatilag korlátlan jogkört biztosít a
„mutyizásra“, azaz arra, hogy a helyi
döntéshozók éppen azon esetekben zárják ki a nyilvánosságot, amikor a közélet
tisztasága érdekében a legnagyobb
szükség lenne az állampolgári kontrollra.
A szervezet azért fordult Alkotmánybírósághoz, mert ez a rendelkezés: egyrészt
az Alkotmányban garantált információszabadság szükségtelen és aránytalan
korlátozását jelenti, másrészt ellentétes
az ún. üvegzsebtörvénnyel és a környezetvédelmi törvény elõírásaival is, s így a
különbözõ törvények közti ellentmondások a jogbiztonságot is veszélyeztetik.
A zárt ülés elrendelésére vonatkozó
jelenlegi szabályozás a gyakorlatban azt
is megnehezíti, hogy a helyi állampolgári közösségek – legalább utólag – tájékozódhassanak a zárt ülésen történtekrõl,
az ott tárgyalt elõterjesztésekrõl.
Az LMP úgy véli, hogy az állampolgárok csak akkor lehetnek teljes jogú
tagjai a helyi közösségnek, ha jól mûködik a társadalmi nyilvánosság: ha birtokába juthatnak a helyi költségvetést,
vagy az önkormányzati vagyont érintõ
információknak, s így érdemben formálhatják a helyi közéletet.
Ha az önkormányzatok tisztán, átláthatóan mûködnek, és nincs mit titkolniuk, akkor zárt ülésekre sincs szükség.
Természetesen errõl más a véleménye a gyakorló polgármestereknek. Többen is úgy fogalmaztak, hogy igenis vannak olyan ügyek – például önkormányzati ingatlanok eladása –, amikor az idõ
elõtt kiszivárgó adatok üzletileg hátrányos helyzetbe hoznák az önkormányzatokat. Természetesen késõbb a zárt
ülésen hozott döntéseket is nyilvánosságra kell hozni – tették hozzá.
Munkatársunktól

E u r ó p a i

U n i ó

Elfogadták a regionális akcióterveket
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzétette az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív
programjainak 2009–2010-es,
a kormány által már elfogadott
akcióterveit, amelyekben már
szerepelnek a gazdasági válság
hatásai miatt szükségessé vált
forrásátcsoportosítások is.
A 2007 és 2013 közötti idõszakra szóló
Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként az egyes ágazatok és régiók fejlesztési céljait és irányait a fejlesztési tervhez

hasonlóan hét évre szóló, úgynevezett
operatív programok tartalmazzák. Ezeken az operatív programokon belül két
évre szóló akciótervek rögzítik az egyes
ágazatok konkrét feladatait, fejlesztéseit.
A két évre szóló, ám évente felülvizsgálandó akciótervek tartalmazzák többek
között azt, hogy az adott operatív program céljaihoz illeszkedve a következõ kétéves idõszakban milyen nagyobb központi fejlesztéseket, konkrét beruházásokat valósítanak meg nem pályázati úton
uniós forrásból. Emellett az akciótervek
tartalmazzák azt is, hogy az adott ágazati vagy regionális operatív program kere-

tében milyen területeken és milyen konkrét célokra írnak ki uniós pályázatokat az
elkövetkezõ hónapokban.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján már letölthetõk a Gazdaságfejlesztési, a Környezet és energia, a Végrehajtás, valamint a regionális operatív
programok partnerségi javaslatokkal
pontosított akciótervei. Az alábbiakban
kigyûjtöttük a közép-magyarországi, valamint az észak-alföldi akciótervek prioritásait, azon belül az önkormányzatok, ill.
önkormányzati intézmények által is pályázható konstrukciókat.
Munkatársunktól
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Kapu az e-ügyintézéshez
Egy központi honlapon hirdethetnek az önkormányzatok

Idén márciustól az önkormányzatoknak lehetõségük nyílik,
hogy a kormányzati portálon
(www.magyarorszag.hu) megjelentessék hirdetményeiket. A
rendszerbe való belépés azonban nem csak erre a szolgáltatásra korlátozódik. Az intézmények egymás közötti kommunikációját is megkönnyítheti a
csatlakozás.
2009. március 1-jétõl a 225/2008. (IX.
9.) kormányrendelet értelmében a polgármesteri hivataloknak, illetve körjegyzõségnek lehetõségük van megjelentetni
a kormányzati portálon: (www.magyarorszag.hu) a hivatal termõföldvételi vagy
haszonbérleti ajánlatait.
A jegyzõknek – a rendelet szerint –
azon a napon kell a hirdetményre vonatkozó tájékoztató információkat megjelentetnie a portálon, amikor elhelyezték
a hirdetményt a hivatal hirdetõtábláján.
A hirdetményeket a portált mûködtetõ szervezethez, a Miniszterelnöki Hivatal infokommunikációért és e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkársághoz
kell minél elõbb eljuttatni. Az ügyeket intézhetik faxon, illetve internet segítségével. Faxon keresztül csak abban az esetben küldhetik el az önkormányzatok a
hirdetményeiket, ha nem rendelkeznek
internetkapcsolattal, vagy valamilyen okból éppen nem mûködik a hálózat. Ez
tehát inkább csak másodlagos megoldás. Interneten keresztül a Központi
Elektronikus Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban központi rendszer) hivatali
kapu egységének felhasználásával lehet
eljuttatni a hirdetményeket.
Ehhez az önkormányzatnak csatlakoznia kell a központi rendszerhez, hogy
az úgynevezett hivatali kapuját megnyithassák. A hivatali kapun keresztüli adatszolgáltatást a kormányzati portálon hamarosan elérhetõ elektronikus ûrlappal
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tudják elvégezni. Ezt 2009. március 2-tõl
lehet majd igénybe venni a honlapon. Az
adatszolgáltatást a hivatal által kijelölt
ügyintézõk fogják végezni az önkormányzat nevében. Az ûrlapot az önkormányzat hivatali kapuján keresztül elküldõ ügyintézõnek rendelkeznie kell egy
saját, személyes ügyfélkapuval is. Ezt természetesen bármelyik okmányirodában
ingyenesen megnyitják neki.
A hivatali kapu azért is különösen
praktikus dolog, mivel a használathoz
nem kell semmilyen informatikai fejlesztést végrehajtania az adott önkormányzatnak, a szolgáltatás pedig teljesen ingyenes. A használathoz mindössze egy
számítógépre, egy böngészõprogramra
és mûködõ internet-hozzáférésre van
szükség.
A már korábban csatlakozott önkormányzatoknak újból el kell végezniük a
csatlakozást. Korábban ugyanis csak a
központi rendszer ügyfélkapu egységéhez lehetett kapcsolódni, a jelenlegi
adatszolgáltatás azonban a hivatali kapu
felhasználásával történik.
A hivatali kapuk rendszerébe való
bekapcsolódás 2009. február 2. és 20.
között zajlik, aki azonban lemarad, annak még lesz lehetõsége késõbb is jelentkezni. A csatlakoztatások lebonyolítója
az önkormányzat területén illetékes államigazgatási hivatal és a Miniszterelnöki Hivatal infokommunikációért és e-közigazgatásért felelõs szakállamtitkársága.
2009. február 23-tól – tehát a jelentkezési idõ lejárta után – egy héten
keresztül egy tesztidõszak veszi kezdetét,
melynek során az önkormányzatok elkezdhetik használni a létrehozott hivatali kapujukat. A tesztelés során a kormányzati portálon hamarosan elérhetõ
hirdetmény nyomtatványát küldhetik el a
portált üzemeltetõ szervezet számára. A

beérkezett nyomtatványok ekkor még
nem jelennek meg a honlapon. A teszt
célja, hogy a március 2-i éles indulás
elõtt a hivataloknak legyen idejük megismerkedni az ûrlapkitöltéssel, valamint
annak hivatali kapun keresztüli továbbításával. A tesztidõszak 2009. február 27én lezárul. Március 2-tõl pedig a már betanult módszer segítségével lehet rendszeresen továbbítani az ûrlapokat. Ekkortól természetesen már tartalmuk is publikálásra kerül a portál hirdetmények
aloldalán.
A hivatali kapuk rendszeréhez való
csatlakozással azonban nemcsak a jelenlegi szolgáltatást lehet elérni. Megnyílik a
lehetõség többek között arra is, hogy a
többi, központi rendszerbe csatlakozott
szervezettel (például önkormányzattal)
hiteles módon (a tértivevényes postai
megoldáshoz hasonlóan), elektronikusan tartsák a kapcsolatot. Az e-mail erre
azért nem a legmegfelelõbb megoldás,
mivel hitelessége sokszor megkérdõjelezhetõ. A jövõben várhatóan az illetékes
közigazgatási hivatallal és a központi
kormányzattal is egyre inkább elektronikus úton fogják tartani a kapcsolatot,
akár a hivatali kapu segítségével.
Ezen kívül – és talán ez a fontosabb
– lehetõség van arra is, hogy a rendszer
felhasználásával elektronikus szolgáltatásokat nyújtsanak az állampolgároknak.
Amennyiben többet szeretne megtudni
a központi rendszer által nyújtott további lehetõségekrõl, a portálon megtalálható KIB 21-es sz. ajánlását érdemes átnéznie: (http://www.ekk.gov.hu/hu/kib
/ajanlasok).
A központi rendszerhez történõ
csatlakozás és a hivatali kapu nyitásának
folyamata igen egyszerû. A jelentkezéshez elõször ki kell tölteni a http://krcsatlakozas.magyarorszag.hu oldalon talál-
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ható elektronikus ûrlapot. Ezt három példányban kinyomtatni (a nyomtatott példányokat a jegyzõnek is alá kell írnia,
emellett szerepelnie kell rajta a polgármesteri hivatal vagy körjegyzõség hivatalos pecsétjének). Ezután két példányt
postázni kell a területileg illetékes államigazgatási hivatal megyei kirendeltségéhez, melynek címét a keretes cikkünkben
megtalálhatják.
Az elektronikus ûrlap eléréséhez
szükség van egy jelszóra is. Ezt a polgármesteri hivatal vagy a körjegyzõség jegyzõje számára 2009. január 26-án küldte
el a hivatal e-mailben. Az elsõ belépés
után a jelszót biztonsági okokból érdemes megváltoztatni.
Az ûrlap kitöltését azonban nem
csak a jegyzõ végezheti el. Helyette a hivatal bármelyik ügyintézõje is alkalmas,
aki a jegyzõtõl erre megbízást kap.
Amennyiben nem a jegyzõ tölti ki az ûrlapot, az e-mailben kapott jelszót a jegy-

zõ által megbízott ügyintézõ használja
az ûrlap kitöltésekor.
Ha a jegyzõ az e-mailt esetleg nem
kapta meg (azok az önkormányzatok,
akik faxon keresztül érhetõk csak el, nagy
valószínûséggel még nem kaptak jelszót,
így õk az alább leírtaknak megfelelõen
járhatnak el), jelezze azt a területileg illetékes államigazgatási hivatalnak. A jelszó
újbóli elküldéséhez a jegyzõ e-mail-címét
kell megadni az illetékes hivatal telefonszámán.
A jelszó megismerése után érdemes
elõször alaposan tanulmányozni az
online ûrlapot, hogy tisztában legyenek
a megadandó adatok körével. Az ûrlap
kitöltése elõtt a szükséges adatokat célszerû elõre összegyûjteni.
Mivel a csatlakozás eredményeképpen az önkormányzat számára létrejövõ
hivatali kaput az önkormányzat ügyintézõi a saját személyes ügyfélkapujukon
keresztül tudják csak elérni, ezért fontos

Az államigazgatási hivatalok elérhetõségei
Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
CSONGRÁD MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 6741
Szeged, Rákóczi tér 1.
E-mail cím kérdésekhez: krinfo@darkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 62/562-680
BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
E-mail cím kérdésekhez: krinfo@bacs.darkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 76/513-741
BÉKÉS MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez : 5600
Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
E-mail cím kérdésekhez: krinfo@bekes.darkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 66/528-921

beszerics.andrasne@earkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 52/507-587

Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 22/514-797,
22/514-792

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 5000
Szolnok, Kossuth L. u. 2.
E-mail cím kérdésekhez:
barna.aniko@jasz.earkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 56/511-931

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 2800
Tatabánya, Fõ tér 4.
E-mail cím kérdésekhez:
informatika@komarom.kdrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 34/512-260

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 4400
Nyíregyháza, Hõsök tere 5. (4401. Pf.: 199.)
E-mail cím kérdésekhez:
vasko.laszlo@szabolcs.earkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 42/594-228,
42/594-235

VESZPRÉM MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 8201
Veszprém, Pf.:184.
E-mail cím kérdésekhez:
informatika@veszprem.kdrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 88/579-348,
88/579-347

Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási
Hivatal

Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 1056
Budapest, Váci utca 62-64. I. em. 113. Informatikai Fõosztály
E-mail cím kérdésekhez: informatika@kmrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 1/483-0235,
1/235-1749

Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
SOMOGY MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 7401
Kaposvár, Pf.: 281.
E-mail cím kérdésekhez: sovak.veronika@somogy.ddrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 82/502-684
BARANYA MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 7602
Pécs, Pf.: 405.
E-mail cím kérdésekhez:
balo.anita@baranya.ddrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 72/507-060
TOLNA MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 7101
Szekszárd, Pf.: 136.
E-mail cím kérdésekhez:
palfai.anna@tolna.ddrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 74/501-296
Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
körzete
HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 4024
Debrecen, Piac u. 54.
E-mail cím kérdésekhez:

tudni, hogy az ügyintézõknek rendelkezniük kell saját ügyfélkapuval. Ilyet ingyenesen lehet nyitni bármelyik magyarországi okmányirodában. Miután kijelölték
az ügyintézõket, akik az önkormányzat
hivatali kapuját használni fogják, rögtön
indítsák el az érintett személyek ügyfélkapunyitását a legközelebbi okmányirodában.
Az ûrlapok kitöltésére, valamint
postázására is a február 2. és 20-a közötti idõszakban van lehetõség. A lemaradtak csatlakoztatása azonban ezután is
folytatódik majd.
Az elektronikus ûrlap kitöltése
mellett azért van szükség a papírpéldány aláírására és továbbítására is, mivel digitális aláírás hiányában az elektronikus verzió önmagában nem hiteles. Ezen kívül az elektronikus ûrlap
használata lehetõvé teszi a hibák elõzetes kiszûrését is, amivel csökken az
ûrlap hibás kitöltésének esélye.
László Kornél
Laszlo.kornel@localinfo.hu

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 3325
Miskolc, Városház tér 1.
E-mail cím kérdésekhez:
informatika@borsod.emrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 46/502-750
HEVES MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 3300
Eger, Kossuth L. u. 9.
E-mail cím kérdésekhez:
informatika@heves.emrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 36/515-165
NÓGRÁD MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.
E-mail cím kérdésekhez:
informatika@nograd.emrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 32/520-475
Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hi vatal
FEJÉR MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 8000
Székesfehérvár, Szent István tér 9.
E-mail cím kérdésekhez:
informatika@fejer.kdrkh.hu

Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 9002
Gyõr Pf.: 415.
E-mail cím kérdésekhez:
informatika@gyor.nydrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 96/510-684
VAS MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 9700
Szombathely Pf.: 208.
E-mail cím kérdésekhez:
rabavolgyine.rita@vas.nydrkh.hu
Telefon a kapcsolódó kérdésekhez: 94/506-542
ZALA MEGYÉBEN
Postázási cím a kérdõívek beküldéséhez: 8901
Zalaegerszeg Pf.: 222.
E-mail cím kérdésekhez:
informatika@zala.nydrkh.huefon a kapcsolódó
kérdésekhez: 92/597-274
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Elhasználódtak a fõvárosi kerékpárutak
Nem csak kevés, de életveszélyes is
Nem az a baj, hogy Budapesten
nincs elég bicikliút, hanem
hogy a meglévõk minõségével
senki nem törõdik, jó részük
hovatovább alkalmatlan a hatékony közlekedésre – állítják a
fõvárosi biciklisták. Igaz ugyan,
hogy Prágában háromszáz,
Bécsben pedig ezer kilométer
kerékpárúton hajthatnak a
bringások, Budapesten már a
százhetven kilométerrel is boldogok lennének.

Ehhez a számhoz azonban itthon hozzáadják például azokat a kis forgalmú utakat, utcákat is, amelyek alkalmasak a kerékpáros közlekedésre. Ugyanakkor ez
még a viszonylag biztonságosabb megoldás – a biciklisek igazi réme a járdából
sárga felfestéssel kihasított kerékpársáv.
Ezt ugyanis a világon senki nem tartja
tiszteletben, sõt a járókelõk észre sem veszik. A gyalogosok vidáman sétálnak rajta, vagy ami még rosszabb, a budai Duna-parton nyilván nem oda-, hanem a
turisztikai látványosságokra figyelõ, fényképezõ turisták lepik el. Ami pedig még
ennél is sokkal veszélyesebb, az autósok
sem számolnak ezekkel, így lelte halálát
egy éve Zuglóban a Thököly út és a Stefánia keresztezõdésében egy biciklis: bár
elsõbbsége lett volna, a bekanyarodó teherautó sofõrje nem vette észre és halálra gázolta.
Ezek után nem csoda, ha a fõvárosi kerékpárosok a minap visszautasítottak egy ilyen módszerrel épülõ bicikliutat, túl veszélyesnek találva azt. Ehelyett
azt szorgalmazzák, hogy az úttesten kell
kialakítani a kerékpáros közlekedés
szabályos lehetõségét, így a közlekedõ
autók – bosszankodhatnak bár – észreveszik a bicikliseket.
A fõvárosi kerékpárutak másik csodapéldánya az Andrássy úti, amit a járda
és a parkoló autók közé ékeltek be. A
rossz nyelvek szerint kétféle biciklis létezik
Budapesten: aki már beleszaladt egy parkoló autó kinyíló ajtajába, és aki majd ezután fog. További negatív látványosságszámba mennek még a bicikliút közepén
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felbukkanó KRESZ-táblák, villanyrendõrök
és hirdetõtáblák is, valamint a keresztbe
épített útpadkák. Természetesen itt is elõfordulnak kisebb-nagyobb útburkolati hibák a repedésektõl a tankcsapdákig, de a
III. kerületi Fõ téren jó ötletnek tartották
eleve kockakõvel burkolni a kerékpárutat.
Máshol a gyalogos-aluljáróba vezetik be
a biciklis forgalmat, és az sem ritka, ha a
kerékpárút végét csak keresztben egy
négysávos út jelzi. Mindezek ellenére a biciklisek azt állítják, hogy a fõváros jól átjárható biciklivel. Viszont nagy szükség
lenne rá, hogy az önkormányzatok belássák: a kerékpáros közlekedés lehetõségeit megteremteni nem szükséges rossz, és
nem csak néhány ráérõs sportember hóbortjáról van szó. Szerencsére vannak
már biztató jelek is. A XI. kerületben
nemrég elkészült kerékpárútnak köszönhetõen Budaörstõl Szentendréig is el lehet kerekezni akár, a VII. kerület pedig a
városrész több pontján kerékpártároló
helyeket jelölt ki. A fõvárosi önkormányzat tervei szerint 2015-re háromszáz kilométer kerékpárút lesz majd Budapesten.
Ehhez azonban szükség lenne legalább a
már egyszer elnyert uniós források igénybevételéhez elengedhetetlen engedélyek
beszerzésére, hogy valóban elindulhasson az építkezés, és ne essünk el
hatszázötvenmillió forintoktól, mint tavaly, amikor egy ekkora tétel emiatt
úszott el. Szándék azonban már van: Hagyó Miklós fõpolgármester-helyettes szerint el kell érni, hogy a kerékpározás valódi alternatíva lehessen az egyéni gépjármûhasználat, a közösségi és a gyalogos
közlekedés mellett. Ezt úgy lehet megtenni, ha integrált fejlesztések indulnak, s a
kerékpár egyenrangú jármûként jelenik
meg a tervezés folyamatában éppúgy,
mint az útfenntartásban, útkezelésben is.

Mindenesetre program már van,
ami a Magyar Kerékpáros Klub szerint
mindenképpen elõremutató és biztató
lépés. A Kerékpáros Budapest program
felállít egy hierarchiát, hogyan kell megteremteni a kerékpár számára a helyet –
mondta László János, a Kerékpáros Klub
elnöke. A legelsõ az, hogy az úton mindenféle beavatkozás nélkül közlekedhet
a bicikli biztonságosan, kényelmesen,
gyorsan. Vannak olyan kis forgalmú
utak, ahol nyugodtan lehet biciklizni,
nincs szükség semmiféle beavatkozásra.
Ha egy adott úton ez nem valósítható
meg, akkor a következõ lépés, hogy forgalomtechnikai eszközöket alkalmaznak,
például táblával, járdaszigetekkel lelassítjuk az autókat, hogy ne tudjanak harmincnál többel száguldani, így ott nyugodtan lehet biciklizni biztonságosan és
elég gyorsan. Ha ezt nem lehet megtenni, például egy fõúton, akkor a megoldás
az úttestre épített kerékpársáv lehet. Következõ szint a gyalogosoktól és az autóktól elkülönített kerékpárút, és ahol ez
sem megvalósítható, csak ebben az esetben mehet a bicikliút a járdán, de csak
ha nagyon muszáj, és akkor is csak a
gyalogosoktól jól elkülönítve. A világ más
országaiban is ezt tartja a szakma az
egyetlen lehetséges gondolkodásmódnak az infrastruktúra fejlesztésében –
mondta el László János.
Bár a program megvalósítására
nincs garancia, a biciklisek évek óta gyors
ütembû szaporodásma és a fõváros levegõminõségének alakulása elõbb-utóbb
valószínûleg ki fogja kényszeríteni a változtatást a fejekben és az utak hosszában, minõségében egyaránt.
Belsõ Olga
belso.olga@localinfo.hu

P á l y á z a t f i g y e l õ

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. Lõrincz Sándor
ügyvezetõ igazgató
K+F Tanácsadó Központ

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
Falumegújításra igénybe
vehetõ támogatások
Egy kistelepülés arca a középületei, lelke pedig közösségi terei: ezek 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 falumegújításra illetve
fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl
Bõvebb információ:
http://www.umvp.eu/?q=tamogatas/f
alumegujitas

Közösségi közlekedés
elõnyben részesítése
Támogatás megnevezése: KMOP2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés
elõnyben részesítése
Beadási határidõ: 2009. 02. 27.
Támogatás célja: A konstrukció keretében támogatandó a közlekedési rendszerek elektronizálása, az utasforgalom kiszolgálásának és tájékoztatásának fejlesztése, forgalomirányítási
rendszerének és forgalomtechnikai
eszközeinek fejlesztése. A megvalósuló
intézkedések célja a környezet megóvása, a forgalmi torlódások – ezáltal
az eljutási idõk – csökkentése, és a közösségi közlekedés attraktivitásának
növelése kell, hogy legyen. A régió versenyképességéhez, és a lakosság mobilitási igényének kiszolgáláshoz – a közúti közlekedés mellett – szükség van
alternatív, környezetkímélõ közlekedési
módok biztosítására is.
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Támogatás mértéke (%): 90
Támogatás minimális összege:
15 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
250 000 000.- HUF
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Közremûködõ szervezet: Pro Régió
Ügynökség, Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.
Bõvebb információ: www.nfu.hu

Közmûvelõdési intézmények oktatási szolgáltatásainak fejlesztése
Támogatás megnevezése: TÁMOP3.2.3/08/2 – A közmûvelõdés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában (Ugyanez a Közép-magyarországi régióban: TÁMOP-3.2.3/08/2/KMR –
A közmûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában)
Beadási határidõ: 2009. 02. 28.
Támogatás célja: A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele az „új“ tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály
számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, a látogatottság növelése, a formális oktatás hatékonyságának növelése.
A pályázat keretében az alábbi kompo nensek megvalósítása támogatható:
A. Az intézményfejlesztés, a szükséges
kapacitások megteremtése érdekében
a kulturális szakemberek át- és továbbképzése. Ennek keretében támogatható a kulturális szakemberképzés tartalmi megújítása, és a megújuló képzés
lebonyolítása; továbbá meghatározott
továbbképzések lebonyolítása, illetve a
képzéseken történõ részvétel.
B. Az oktatást kiegészítõ, iskolán kívüli
programok lebonyolítása, különösen az
ifjúsági korosztálynak szóló képességés kompetenciafejlesztõ, tehetséggondozó és közmûvelõdési programok.
C. A digitális és nyelvi kompetenciák
fejlesztése, a digitális írástudás alapkompetenciáinak megszerzése.
D. A társadalmi tanulási folyamat elõ-

segítése, amely gyermekkortól kezdve
az állampolgári részvétel fejlesztéséhez, a részvételi demokrácia erõsítéséhez, a hátrányos helyzetû egyének és
csoportok jogérvényesítéséhez, a demokratikus kötelezettségek és jogok
tudatosításához, a magyar és az európai társadalom demokratikus mûködésének stabilizálásához és fejlõdéséhez
járul hozzá.
E. Megtartóképességet segítõ közösségi programok támogatása, a helyi értékek korszerû keretek közötti alkalmazását elõsegítõ közösségi programok
támogatásával: általános és szakmai
célú, informális és nem formális képzési programok lebonyolítása.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
10 000 000.- HUF
Táámogatás maximális összege:
100 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 30–60
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
özremûködõ szervezet: Oktatási és
Kö
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
Bõvebb információ: www.nfu.hu

Tudásdepó Expressz –
Könyvtárak képzési
szerepének erõsítése
Támogatás megnevezése: TÁMOP3.2.4/08/1 Tudásdepó Expressz – A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében
Beadási határidõ: 2009. 02. 28.
Támogatás célja: A Tudásdepó Expressz átfogó célja, 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.
A támogatható tevékenységek köre: a
könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés; országos elektronikus szolgáltatások bõvítése, tökéletesítése, illetve fejlesztése
Támogatás mértéke (%): 100
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Támogatás minimális összege:
10 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
250 000 000.- HUF
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Közremûködõ szervezet: Oktatási és
Kulturális Minisztérium támogatáskezelõ igazgatósága
Bõvebb információ: www.nfu.hu

Tanoda programok
támogatása
Támogatás megnevezése: TÁMOP –
3.3.5/A/08/1 Tanoda programok támogatása (Ugyanez a Közép-magyarországi 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 minimális összege:
14 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
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%-os 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, foglalkoztatást 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, amellyel elérhetõ a gyógyítás betegközpontúságának erõsítése
és a gyógyítás hatékonyságának növelése.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
4 000 000.- HUF
Támogatás maximális 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 szer-

vezet 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. A
pályázati projekt konzorciumi együttmûködéssel is megvalósítható.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
2 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
40 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 30–15
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu, www.esf.hu

Közmûvelõdési
intézmények felnõttképzõ
szerepének
támogatása
Támogatás megnevezése: TÁMOP3.2.3/08/1 – Program a közmûvelõdési intézményrendszer felnõttképzési
kapacitásának bõvítésére. (A Középmagyarországi régióban: TÁMOP-3. 2.
3 / 08 / 1 / KMR – Program a közmûvelõdési intézményrendszer felnõttképzési kapacitásának bõvítésére)
Meghosszabbított beadási határidõ:
2009. 02. 28.
Támogatás célja: A pályázat közvetlen
célja, hogy a közmûvelõdési intézmények – az intézményi akkreditáció
megszerzését követõen – képessé és
alkalmassá váljanak a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
meghatározott felnõttképzést segítõ
szolgáltatások nyújtására, továbbá a
felnõttképzések szervezésére és lebonyolítására, és a képzéseket követõen
a résztvevõk munkaerõ-piaci és egyéb
kompetenciaváltozásának vizsgálatára.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
10 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
100 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma:
30–50
Bõvebb információ: www.nfu.hu
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Januárban történt
Riasztóan eladósodtak
az önkormányzatok
Jelenleg 219 helyhatóságnál van
szükség adósságrendezésre – írta a
Népszabadság, a Magyar Nemzetnek pedig önkormányzati vezetõk
azt nyilatkozták, hogy minden eddiginél súlyosabb mûködési gondokra
számítanak idén. A 23 megyei jogú
városból öt, a 287 kisvárosból 39, a
2800 községbõl 175 van adósságrendezési eljárás alatt.
2009. 01. 05.

Kaposvár az Év települése
Január 5-én Szûcs Balázs, a Magyar
Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese ünnepélyes keretek között nyújtotta át az MT Zrt. oklevelét Kaposvár polgármesterének, Szita Károlynak az Év települése cím elnyeréséért. A Magyar Televízió Fõtér címû
mûsora által meghirdetett verseny
nyertese 2009-ben a nemzeti turisztikai marketingszervezet kiemelt
promóciós együttmûködését élvezheti.
2009. 01. 07.

Hajózási részvények a
balatoni önkormányzatoknál
A Balatoni Hajózási Zrt.-ben tulajdonos huszonkét tóparti önkormányzat végrehajtotta a határidõig a cégben vállalt 576 millió forintos tõkeemelést, melynek teljesítéséhez néhány részvény gazdát cserélt –
mondta Balázs Árpád, a legfõbb
részvényes Siófok polgármestere. A
hajózási társaságban ötvenegy százalékában tulajdonos, kikötõvel rendelkezõ önkormányzatok tavaly kapták meg az állam 49 százalékos részvénypakettjét olyan feltétellel, hogy
négy éven belül kétmilliárd forintos
tõkeemelést hajtanak végre a cégben, s ebbõl 576 millió forintot pár
hónapon belül teljesítenek.
2009. 01. 09.
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zás útján vált ki Zamárdiból, azóta ellenségeskedés és pereskedés zajlik a
két somogyi település között.
2009. 01. 16.

Szeged az összes
segélyezettnek munkát ad
Szegeden megnégyszerezik az önkormányzati cégek által alkalmazott közfoglalkoztatotti létszámot, hogy a tavaly év végén megváltoztatott jogszabály alapján munkát biztosítsanak a
városban élõ és munkára alkalmas
ezerötszáz szociális segélybõl élõnek –
jelentette be Botka László polgármester (MSZP). Kifejtette: csaknem ezerhétszáz olyan álláskeresõ van a Tiszaparti városban, akik kiestek a munka
világából, már nem részesülnek munkanélküli segélyben, és az önkormányzat rendszeres szociális támogatásából
élnek; közülük mintegy kétszázan nem
alkalmasak a rendszeres munkavégzésre, a többieknek viszont ezentúl az önkormányzat biztosítja a törvényben
elõírt munkát.
2009. 01. 15.

„A kormány és az NFÜ a fõ
felelõs a csúszásokért“
Nem elsõsorban Pécs önkormányzata,
hanem a kormány és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozatlansága
felelõs az EKF 2010 körüli csúszásokért
a megyei közgyûlés elnöke szerint. Zsinórban a harmadik közbeszerzési eljárás bizonyult érvénytelennek a Pécs
2010 több tízmilliárd forintból felhúzandó kulcsprojektjei kapcsán. A már
szinte hírszámba sem menõ menetrendszerû csúszás mellett immár az a
kérdés is felmerül, hogy a tervezõk
nem számolták-e el csúnyán magukat.
2009. 01. 16.

Szántód nyert
a vagyonvitában
Szántód pert nyert Zamárdival szemben; a települések szétválása óta zajló
vagyonvitában a Legfelsõbb Bíróság
(LB) hetvenötmillió forint megfizetésére köztelezte Zamárdit – tájékoztatott
Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. Szántód tizernkét éve népszava-

Esztergomban munkát és
lakást kínálnak a romáknak
Esztergom önkormányzata 53 millió
forintos programot indít a város cigány
közösségének segítésére; városi cégeknél munkát és lehetõség szerint szolgálati lakást biztosítanak a roma munkavállalóknak, tanulmányi szerzõdést
kínálnak a munka mellett tanulóknak,
a középiskolai diákok pedig ösztöndíjat kapnak. Az önkormányzat felmérése szerint húsz intézmény és hét cég
összesen harmincöt roma munkavállalót venne fel dajka, pedagógiai és ifjúságvédelmi asszisztens, adminisztrátor,
ügyintézõ, titkári feladatokra.
2009. 01. 19.

A Magyar Kultúra Napja
A Kultúra Magyar Városa címet kapta
Szombathely. Az elismerés az alapító okirat szerint olyan helyi, városi önkormányzatnak adható, mely a kulturális, mûvészeti életét kiemelkedõen fejleszti, támogatja és kulturális értékeit példaértékûen
mutatja be. A díjat hivatalosan január 22én, a Magyar Kultúra Napján rendezett
központi ünnepségen adták át.
2009. 01. 19.

Törvény a kistelepülésekért
Már dolgozik a minisztérium az önkormányzati törvény módosításán, többek
között azért, hogy a nehéz helyzetben
lévõ falvak összefoghassanak, ha ez
anyagilag és más szempontból is ésszerûnek látszik. Közös hivatallal, jegyzõvel
és képviselõ-testülettel jobban érvényesíthetnék érdekeiket, és a mûködésük is
racionálisabbá válna. Ezt a modellt szívesen követné három Hajdú-Bihar megyei falu (Bedõ, Bojt és Köröszakál) – az
elképzelésre a minisztérium is nyitott.
Azt szeretnék elérni, hogy közös körjegyzõségük lehessen, közös hivatallal és
társult képviselõ-testülettel.
2009. 01. 20.

V i s s z a t e k i n t õ

Kártyás villanyórát
szeretnének
Kegyelmet kért a köztársasági elnöktõl
az a sajókazai férfi, akinek szabálytalan
áramvételezés miatt kell börtönbe vonulnia; kérvényét több mint nyolcszázan
támogatják aláírásukkal. A sajókazaiak
kártyás villanyórák felszerelését szeretnék elérni, amely azonban a szociális
törvény szerint csak adósságkezelési
program keretében kezdeményezhetõ.
Ilyen program mûködtetése csak a negyvenezer lakos feletti lélekszámú települések számára kötelezõ. A sajtókazai Dzsaj
Bhím Közösség szakértõinek elemzése
szerint a villanyórák kikapcsolása járványszerûen érint olyan cigánytelepeket,
amelyek eredetileg munkáskolóniának
épültek, s az ipari összeomlás során kusza tulajdonviszonyokkal jellemezhetõ
cigányteleppé alakultak. A társbérletbe
szorított nyomorgó családok nem tudtak megegyezni a közös költségek megosztásáról, s az áramszolgáltató leszerelte a villanyórákat. A behajtási eljárások
eredményeképpen a lakások tulajdoni
lapjaira egyre többször jegyzik be tulajdonosként az áramszolgáltató nagyvállalatot.
2009. 01. 20.

Megterhelõ az új szociális
foglalkoztatási törvény
Hiába reméli a szociális miniszter, hogy
az Út a munkához program keretében
többen jutnak vissza a munkaerõpiacra., sok településen nem tudnak munkát adni a segélyen élõknek. Dunaszekcsõn száztizenhárman szorulnak
rendszeres szociális segélyre, és most
csak hatuknak tud közmunkát adni az
önkormányzat. Az új szociális törvény
szerint az önkormányzatoknak három
hónapjuk van arra, hogy foglalkoztatási tervet készítsenek azok számára, akik
szociális segélyre jogosultak. Ha tudnak nekik munkát biztosítani, az állam
bérük kilencvenöt százalékát téríti viszsza, ha nem, akkor csak nyolcvanat.
Faller János, Dunaszekcsõ polgármestere szerint ezzel újabb terhet tettek az
önkormányzatok vállára, hiszen olyan
többletkiadásra kényszerítik õket, aminek helyi szinten nincs meg a fedezete.
2009. 01. 21.

Gáz helyett szalmával
fûtenék az intézményeket
Év végére, de legkésõbb jövõ tavaszra
már termelhet az a kömlõi üzem,
amely szalmából készült tüzelõanyaggal látja el Kömlõ és Kisköre önkormányzati intézményeit. A térségben
keletkezett szalmát már sem az állattenyésztésben felhasználni, sem önmagában eltüzelni nem lehet, viszont
kiválthatja az egyre drágább gáztüzelést.
2009. 01. 21.

Látszatpályázat
önkormányzatoknak?
Fogytán van azoknak a településeknek a
türelme, amelyeket egy kft. évekkel ezelõtt azzal az ígérettel keresett meg, hogy
milliárdos csatornafejlesztéseikhez vissza
nem térítendõ „humanitárius“ támogatást szerez. A sokmilliós pályázatírói tarifát elõre kifizették neki, ám mindmáig
nem történt semmi. A cég január végére
ígéri a „sikertörténetet“. Idestova háromnégy éve mindhiába várnak ugyanis
azokra a közelebbrõl soha meg nem nevezett, Nyugat-Európából érkezõ milliárdokra, amelyeket a budapesti RoBa
Millenium Kft. ígért nekik önállóan vagy
térségi társulásban megvalósítandó csatornafejlesztéseikhez.
2009. 01. 22.

Továbbképzésre köteleznék
a képviselõket
A törvény szerint az önkormányzati döntésekért a polgármester, a jegyzõ és a
döntéseket elõkészítõ szakapparátus a felelõs – közölte a terézvárosi ingatlanbotrány körül kialakult vitához hozzászólva a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének
(MÖSZ) elnöke. Gémesi György elmondta: álláspontja szerint az önkormányzati
testületek munkájában a képviselõket
csak abban az esetben terheli felelõsség,
ha közvetlenül részt vettek a döntéseket
elõkészítõ munkában. Egyéb esetben –
tekintve, hogy nem kötelesek érteni szakmai kérdésekhez – csak az eléjük letett,
elõkészített anyag alapján mérlegelhetik,
hogyan szavazzanak.
2009. 01. 23.

Kiskunlacházát csõdbe
viheti a sportcsarnoképítés
Csõdbe viheti Kiskunlacházát a településen készülõ nagyberuházás, az iskolafelújítással együtt épülõ, ezer fõ befogadására alkalmas tornacsarnok megépítése. Az uniós támogatást elnyert
pályázatban 42 mozgáskorlátozott diákot szerepeltettek, miközben egyetlen
ilyen diák sincs az iskolában. Amennyiben az uniós ellenõrzés kapcsán kiderülõ hamis adat közlése miatt az unió
nem fizet, a nyolcezer lelkes település
önkormányzatára rászakadhat a közel
hatszázmilliós beruházás teljes terhe.
2009. 01. 27.

A köztér alatti föld
az illetékes önkormányzaté
Semmis a soproni Petõfi téri mélygarázs
építésérõl az önkormányzat és egy gazdasági társaság között született szerzõdés, mert az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlan részben sem válhat ki az önkormányzat tulajdonából –
közölte a Legfelsõbb Bíróság döntését
Banicz Erika szóvivõ. Sopron 2006-ban
megválasztott önkormányzata azért kérte a bíróságtól a régi önkormányzat és a
beruházó projekttársaság közötti szerzõdés érvénytelenítését, mert azt jogszerûtlennek tartotta. Álláspontja szerint
ugyanis a forgalomképtelen köztér alatt
senki más nem építhet mélygarázst,
csak a tér tulajdonosa, azaz az önkormányzat.
2009. 01. 30.

Szili Katalin lehet Pécs új
polgármestere
A szocialista frakció egy része abban bízik, hogy Szili Katalin indul Pécs polgármesteri posztjáért. Az Országgyûlés elnöke korábban négyszer nyert egyéniben a városban – õt javasolták polgármesternek Toller László balesete után is.
A pécsi szocialisták egy része most egyedül õt látja esélyesnek a posztra, de õt indítaná a párt elnöksége, sõt Gyurcsány
Ferenc kormányfõ is – Szili Katalin ugyanakkor kegyeleti okokra hivatkozva még
nem beszélt ilyen terveirõl.
2009. 01. 30.
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Te l e p ü l é s m a r k e t i n g

A kultúra magyar városai
Az idei év gyõztesei: Szombathely és Balatonfüred

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008-ban pályázatot hirdetett a Kultúra Magyar Városa 2009 cím elnyerésére az Önkormányzati Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Magyar Turizmus Zrt.,
a Megyei Jogú Városok Szövetsége, valamint a Kisvárosi
Önkormányzatok Országos
Érdekszövetségével együttmûködésben. A címmel azon
városok helyi önkormányzatát ismerik el, amelyek a kulturális, mûvészeti életüket kiemelkedõen fejlesztik, támogatják, kulturális értékeiket
példaértékûen mutatják be. A
Kulturális Turizmus Évében a
Magyar Turizmus Zrt. kiemelt
promóciós támogatást biztosít a nyertes települések számára, egész éven keresztül.
A Kultúra Magyar Városa címre 2005
óta évente egy alkalommal, lakosságszám szerint három kategóriában – megyei jogú város, tízezer lakos feletti,
tízezer lakos alatti – pályázhatnak a városok önkormányzatai. A döntésnél figyelembe veszik a város kulturális aktivitását, a városfejlesztési tervek kulturális
elemeit, a kulturális beruházásokat, a
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kortárs mûvészet és kreatív ipar szerepét
és teljesítményeit, a város külsõ és belsõ
kapcsolatait, kulturális turisztikai helyzetképét (pl. fesztiválok, kulturális turisztikai programok), a turisztikai infrastruktúra meglétét, állapotát, valamint a
fenntartható fejlesztések és az esélyegyenlõség meglétét.
Idén két kategóriában ítélte oda a
szakmai zsûri a díjakat: a megyei jogú
városok kategóriában Szombathelynek,
a tízezer lakos feletti kategóriában Balatonfürednek. Az elismerést dokumentáló plakettet és oklevelet 2009 február
5-én adta át Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium kulturális
szakállamtitkára, és Kovács Mikós, az
Önkormányzati Minisztérium turisztikai
szakállamtitkára a városok képviselõinek. Az eseményen Niklai Ákos, a Magyar Turizmus Zrt. elnöke is köszöntötte
a résztvevõket.
Az elismerést elnyert városoknak az
OKM egy-egy millió forintot ajánlott fel,
a Magyar Turizmus Zrt. pedig a Kulturális Turizmus Évének keretében valamenynyi kommunikációs csatornáján keresztül egész éven át népszerûsíti a városok
turisztikai kínálatát. Az MT Zrt. a Magyar

Televízióban naponta jelentkezõ Itthon
otthon van címû turisztikai programajánlóban folyamatosan beszámol a városokban zajló eseményekrõl, programokról. A havonta, több százezer példányban megjelenõ Itthon otthon van
címû turisztikai mellékletben és az öt alkalommal megjelenõ Exit-különszámban pedig szintén folyamatos megjelenést biztosít Szombathelynek és Balatonfürednek. A promóciós támogatás
része továbbá az MT Zrt. honlapjain való megjelenési lehetõség, a városok kiadványainak rendszeres eljuttatása az
országos Tourinform-hálózat irodáinak,
valamint megjelenési lehetõség biztosítása az MT Zrt. részvételével zajló belföldi Utazás kiállításon, illetve külföldi turisztikai vásárokon. A társaság egy nagyközönségi játékot is tervez a két város
népszerûsítésére, amelynek részleteit a
városokkal történõ késõbbi egyeztetés
alapján dolgozza ki.
A Kultúra Magyar Városa címet eddig Kecskemét, Keszthely, Vasvár (2005),
Székesfehérvár és Sárospatak (2006),
valamint Miskolc, Gyula és Tokaj (2008)
városa nyerte el.
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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