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„A mai India leginkább lelkiismeretbe vágó, központi problémája a társadalmon kívül rekedt dálitoké. (A
korábban létezõ kasztrendszerben
õk voltak az érinthetetlenek) Miközben az õket sújtó megkülönböztetések a nagyvárosi környezetben lassan fellazulnak és eltûnnek, vidéken
egymást érik a diszkriminatív intézkedések és az atrocitások. A dálitok
kizárása templomokból, hivatalokból, egyéb nyilvános helyekrõl mindennaposnak mondható.
Az öntudatukat demonstráló fiatal dálitok pedig gyakorta
válnak erõszak és lincselés áldozataivá. Eközben az alja munkát, a szemét és az ürülék eltávolítását – továbbra is embertelen feltételek mellett – többnyire õk végzik.“
Persze ez a messzi Indiában van, és a régi kasztrendszer
csökevénye csupán. A modern társadalmak, fõleg Európában, már rég túlléptek ezeken a problémákon. Így hát teljesen érthetetlen, hogy felvilágosult és magasan képzett roma
fiatalok Magyarországon miért választják példaképükké a
dálitok felszabadításáért küzdõ mozgalmat, és annak vezetõjét, dr. Ámbédkárt. Miért róla nevezik el a roma fiatalok
felzárkóztatását végzõ gimnáziumot?
Ugye, a szíve mélyén azért mindenki érti.
Egyre többen állítják, hogy ma Magyarországon robbanásközeli a helyzet cigányügyben. A gazdasági válság
okozta feszültségek, az életkörülmények rosszabbodása, a
cigányságot integrálni kívánó programok elégtelen volta,
illetve kudarca mára oda vezetett, hogy a romák alkalmassá
váltak a bûnbak szerepére. Másságuk, feltûnõ szegénységük, illetve néhányuk hivalkodó gazdagsága irritálja a többségi társadalmat, amely egyszerû magyarázatokat keres saját nehéz helyzetére. Könnyebb a keserûséget ellenséges érzelmekre váltani, mint komolyan és tárgyilagosan belegondolni abba, hogy mi magunk miért vagyunk rossz helyzetben.
A parttalan viták helyett egyetlen dolog megfontolását
ajánlom mindenkinek: azt hogy már a jelenlegi helyzet is
sokba kerül az országnak. Mert nem jó az, hogy a munkaképes korú cigányság nyolcvan százaléka nem dolgozik. (S kérem, ne mondja senki azt, hogy válogathatnának a munkalehetõségek között. Van annyira komoly a helyzet, hogy már
ne hazudjunk magunknak.) Nem jó, hogy ezek az emberek
segélybõl élnek, és nem adóznak. Nem jó, hogy a felnövekvõ népes nemzedékek nem kapnak olyan iskoláztatást, hogy
kitörhessenek ebbõl a létbõl, mert így újabb és újabb munkanélküli százezreket bocsátunk útjukra. Nagyon drága a
rossz életkörülményekbõl adódó egészségügyi ellátás, az intézetbe vett gyerekek nevelése, de még a börtön is, ahová
sokan kívánják a romákat. Az agresszivitás elharapózása pedig a közbiztonság fenntartását fogja tovább drágítani. És
bármilyen meggondolatlan, igazságtalan és erõszakos megoldás még többe fog kerülni.
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Cigánykérdés: tények és tévhitek
Egy roma gyerek taníttatásának haszna tízmilliókban mérhetõ

Országszerte pattanásig feszült a helyzet a többségi lakosság és a cigány kisebbség
között. A többség bûnözõnek kiáltja ki a kisebbséget,
akik – a többség meggyõzõdése szerint – nem akarnak
dolgozni, segélyeik pedig
romba döntik a gazdaságot.
A kisebbség viszont a foglalkoztatási és gazdasági lehetõségekbõl történõ teljes kiszorítását, emberhez méltatlan nyomorát sérelmezi. Mélyül a távolság, növekszik a
félelem. Mit tehetnek az önkormányzatok helyi szinten,
s mi a felelõsségük egy ilyen
helyzetben? – ezt próbáltuk
körbejárni.

Aki akár csak egyszer is végiggondolja,
hogy hova vezet a társadalmi feszültség eszkalálódása, az pontosan tudhatja, hogy ezt az utat pogromok, lázadások, polgárháborús helyzetek szegélyezik. Demokratikus érzelmû ember
és közösségéért felelõsen gondolkodó
politikus nem is akarhat ezen az úton
járni; sok jel mutat azonban arra, hogy
az ország már rálépett erre. A félelem
nõ mindkét oldalon, ami pedig – pszichológiai alapigazság – agressziót
szül. A jelenlegi helyzetet még a gazdasági válság is nehezíti. Ilyenkor nõnek a társadalmi feszültségek, nagyobb eséllyel lépnek mûködésbe a
bûnbakkeresési mechanizmusok. Kérdés, hogy van-e elég elszántság minden szereplõben ahhoz, hogy letérjünk
errõl az útról, és mindenki számára elfogadható megoldásokat keressünk?
A tatárszentgyörgyi eseményeket
követõen ezért állt a honatyák elé dr.
Kállai Ernõ kisebbségi ombudsman, és
etnikai béketervet sürgetett. A köztársasági elnök pedig azt mondta: „A cigányság beilleszkedése az ország jövõjének egyik legfontosabb kérdése.“ Sólyom László utalt arra a kutatásokkal
alátámasztott tényre (pl. TÁRKI, Társadalmi riport, 2008), hogy a cigányok a
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rendszerváltás vesztesei. „Kérdés, hogy
ráadásul a válság vesztesei is lesznek-e
azzal, hogy rájuk hárul annak minden
súlyos társadalmi feszültsége“ – fûzte
hozzá; szerinte az ellentéteket orvosolni kell, nem szítani.

HOGYAN

JUTOTTUNK

IDÁIG?
Az elmúlt hetekben-hónapokban sokan próbáltak választ adni erre a kérdésre. Tény: az elmúlt húsz évben néhány elszánt értelmiségin kívül nem
sokan voltak hajlandóak komolyan
foglalkozni ezzel. Kormányok határozatokat hoztak, cselekvési terveket alkottak, amiket aztán nem valósítottak
meg. Pénzeket is szántak a helyzet javítására, amik valahogyan elakadtak,
mire a konkrét roma közösségekhez
érhettek volna. Akik benne voltak, eddig is tudták, tavaly azonban az Állami
Számvevõszék adatolva is kimutatta,
hogy az 1996 és 2006 között a cigányság helyzetének javítására fordított
százhúszmilliárd forint útja követhetetlen, elköltése semmi kézzelfogható
eredményt nem hozott.
A cigányság helyzete húsz év alatt
nem hogy javult, inkább romlott. Közben a többség elhitette magával, hogy
a dolgok rendben mennek, nem kell
ezzel foglalkozni. Mára a magyar társadalom jottányit sem lett befogadóbb, a rendszerváltás emberi jogi,
szegénységvédõ megközelítésmódjai
feledésbe merültek, és a legtöbben
csak a romákon kérik számon a kialakult helyzetet.

ADATOK
ÉS ADOTTSÁGOK
Kétségtelen, hogy mindkét oldalnak
tenni kell ahhoz, hogy történjen valami. Hogy kinek mekkora ebben a
felelõssége, azt meghatározzák lehetõségei és adottságai. Székely János katolikus püspök errõl azt nyilatkozta: „a hiteles emberség és kereszténység fokmérõje, hogy hogyan
viselkedünk a szegényekkel, a kitaszítottakkal.“

A cigányság lehetõségeit a számszerû adatokkal vizsgálva azt látjuk,
hogy egy százaléknál is kevesebb roma tanul a hazai egyetemeken és fõiskolákon. A legfeljebb érettségizett
cigányok aránya az Origo összesítése szerint mindössze 3,2 százalék a
népcsoporton belül, a szakmunkásbizonyítványig 16,6 százalékuk jut
el. A roma népesség 80,2 százaléka
legfeljebb 8 általánossal, vagy azzal
sem rendelkezik. A foglalkoztatási
adataik ennek megfelelõek: miközben a hetvenes években még nyolcvan százalékuknak volt állandó munkája, addig 1994-ben már csak 22,6
százaléknak, ez tovább csökkent
2003-ra, amikor a munkaképes korú
cigányoknak már csak 21 százaléka
rendelkezett munkahellyel. A rosszul
iskolázott és zömében munkanélküli
cigányok élete is rövidebb, a hatvanévesnél idõsebbek aránya csupán
3,9 százalék.
Egyáltalán nem természetes,
hogy az általános iskolát végzettek
közül Magyarországon csak negyven
százaléknak van munkahelye –
mondta errõl Köllõ János közgazdász az Amaro Drom roma lapnak
adott interjújában. Szerinte ugyanis
az EU átlaga ennél húsz százalékkal
magasabb.

SZERETNEK-E

DOLGOZNI

A ROMÁK?
A romák a rendszerváltás után néhány
év alatt teljesen kiszorultak a termelésbõl, s ma nyolcvan százalékuknak
nincs munkája. Erre gyakori „magyarázat“, hogy mert „nem szeretnek dolgozni“. Ezt a vélekedést azonban három dolog is cáfolja; az egyik a fent
említett, rendszerváltás elõtti adat,
hogy amíg volt mit, õk is ugyanúgy
dolgoztak, mint a társadalom többi rétege. A másik a KSH legutóbbi idõmérleg kutatása, amely azt mutatja, hogy
nem formális foglalkoztatási formákban, vagy természetbeni juttatásokért
– akár egy tál ételért – átlagban több
idõt töltenek munkával, mint a nyolc
órában foglalkoztatottak. A harmadik
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érv az egyszerû életösztön. Nincs olyan
ember, aki ne becsülné meg az olyan
munkát, amelybõl tisztességgel megélhet a családjával együtt. De hol jut ma
ilyen munka képzetlen romáknak?

A

R O M Á K S E G É LY E I R E M E G Y
AZ ÁLLAMKASSZA?

Népszerû az a nézet is, hogy a romák
a támogatásért szülik a gyerekeket. Ezzel szemben minden kutatás azt igazolja, hogy a legmeghatározóbb szegénységi tényezõ a gyermekszám; azaz semmi sem csökkenti jobban az egy
fõre esõ jövedelmet, mint ha eggyel
több gyereke van valakinek.
Ezzel függ össze az is, hogy sokan
a segélyezési rendszer átalakításától
várnák, hogy majd helyreáll az államkassza egyensúlya. A számok azonban
azt mutatják, hogy a közpénzekbõl a
mai napig a legszegényebbeknek jut a
legkevesebb. Ma a gazdagabbakhoz
kerülõ jóléti ellátások (nyugdíj, családi

népesség támogatására. Ebbõl az önkormányzati rendszeres szociális segélyek úgy tizenötmilliárdot tesznek ki, a
közmunka körülbelül ugyanennyit. A
korhatár alatti nyugdíjak majdnem
négyszázmilliárdot emésztenek fel, a
gyes, a gyed, a gyet majdnem háromszázmilliárdot, és ennek igen nagy részét középosztálybeli asszonyok veszik
igénybe, igen hosszú ideig, átlagosan
több mint négy évig.

HOGY

S Z A B A D U LT K I A

S Z E L L E M A PA L AC K B Ó L ?
Éveken át nem kísérte különösebb figyelem a romák helyzetét. Mellettük
sem nagyon állt ki senki, de bûnbaknak
sem kiáltották ki õket nyilvánosan. Akkor került ügyük a közbeszédbe, amikor tavaly néhány polgármester elkezdte követelni a segélyezési rendszer átalakítását, mondván, igazságtalan,
hogy arra rendezkedjenek be emberek
(„mondjuk ki, fõként romák“ – tették

Kertész Gábor felvétele

pótlék, gyes, különféle segélyek és támogatások) összértéke a szegényekének közel négyszeresét teszi ki – és ez
2005-ben nem kevesebbet, mint havonta és fejenként 22 000 forint többletet jelentett a javukra – olvasható
Szalai Júlia Nincs két ország…? (Osiris,
2007.) címû kötetében. Köllõ István
közgazdász számításai szerint Magyarország több mint nyolcszázmilliárd forintot költ az aktív korú, nem dolgozó

hozzá), hogy évtizedeken át a segély legyen a fõ bevételi forrásuk. Pedig az
önkormányzat az Orbán-kormány óta
közmunkára kötelezhette a szociális segélyezettet, és megvonhatta tõle a segélyt, ha nem megy el dolgozni. Hogy
ilyen esetekre mégsem nagyon volt példa, az arra utal, hogy vagy az önkormányzatok nem éltek a lehetõségekkel,
vagy valóban azért nem mentek dolgozni a segélyezettek, mert nem volt

hova. Ezután a kormány is lépett, s noha
csak ritkán hangzott el, azért mindenki
tudta, hogy az idei évtõl megreformált
szociális támogatási rendszernek a „segélyen élõsködõ cigányok“ megrendszabályozása a célja.
Idén januárban aztán a „cigánybûnözõk“ sztereotípiája is bekerült a normál
közbeszédbe Pásztor Albert miskolci
rendõrkapitány jóvoltából („a közterületi
rablások elkövetõi cigány emberek. Igazából Miskolcon legfeljebb pénzintézetet
vagy benzinkutat rabol ki magyar, minden más rablás viszont az õ részük.“), s a
fél politikai elit kiállt azért, hogy nyíltan lehessen beszélni a „cigánybûnözésrõl“.
Gátak szakadtak ezzel át, s a közvélemény számára kínálkozik a következtetés,
hogy eztán az egész cigányságot tegye
felelõssé néhány bûnözõ tetteiért.. Sõt,
esetleg meg is torolja rajtuk…

LÁTHATATL AN
CIGÁNYOK
A jelenlegi hisztériát kiváltó Cosmagyilkossággal kapcsolatban órákon belül elterjedt, hogy romák szúrták le a
népszerû sportolót. A sajtó könnyen
túllép az etnikai adatok érzékeny voltának problémáján, s adott esetben
nemcsak fölismeri, meg is írja az elkövetõ származását.
Zsigó Jenõ, a Roma Parlament
elnöke többször elmondta nyilvánosan, hogy amikor egy cigány ember bemegy a boltba, és a biztonsági õr követi, pontosan tudja, hogy ki
a cigány. Pontosan tudják a gyûlölködõk, hogy kit kell szidalmazniuk.
A cigányok ilyenkor tehát rasszjegyeik miatt láthatóak. Amikor azonban az a kérdés, hogy munkát kell adni a romáknak, vagy hogy mennyien
vesznek részt foglalkoztatási programokban, vagy hogy miért igazoltatják
sokszorta gyakrabban a cigányokat az
utcán, mint a nem cigányokat, akkor
erre mindig széttárt karok válaszolnak, hogy „sajnos nem tudjuk, hogy
ki a cigány, és ki nem. Errõl nem lehet
nyilvántartást vezetni“.
Romaszervezetek évek óta hangoztatják, hogy a cigányság teljesen
kimarad a fejlesztési források elosztásából. A településeken, ha van két
forint, és abból nem kötelezõ az
egyiket romákra költeni, akkor biztos, hogy lesz száz erõs érv amellett,
hogy miért kell azt másra fordítani.
Az érintettek alacsony érdekérvénye-
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sítõ képessége és a nyomon követhetõség hiánya ennek a legfõbb oka.
A lyukas zsákba folyó milliárdok
jobban megfoghatóak lennének, ha
nyomon lehetne követni, hány cigány
ember helyzetén változtat egy adott
projekt – ehhez azonban nyilván kellene tartani az etnikai hovatartozást, ami
ma nem lehetséges. Az adatgyûjtés
kérdése egyre markánsabban vetõdik
fel, romaszervezetek elsõ helyen követelik ennek a megoldását a kormánytól, sõt további együttmûködésük feltételéül szabják ezt.
Kaltenbach Jenõ volt kisebbségi
ombudsman többször is hangsúlyozta: a
rosszul értelmezett adatvédelem helyett
megoldást kell találni arra, miként lehet
nyilvántartásban kezelni etnikai adatokat
úgy, hogy közben ne sérüljenek a személyiségi jogok. Hasonló következtetésre jutott az Európa Tanács rasszizmus és into-

tételt, hogy az oktatás és a foglalkoztatás
lehet csupán a romák számára kitörési
pont. Arról jóval több a vita, hogy miként
lehet ezt magvalósítani.
Az oktatási integráció törvénybe iktatása, a körzethatárok deszegregatív
meghatározása új gyakorlat Magyarországon, amit sok kritika kísér. Már ezen
a téren is zajlottak átfogó kutatások
(Kézdi Gábor és Surányi Éva, 2005 és
2007): a hatvan iskola négyezer diákját
szerepeltetõ minta kimutatta, hogy az
integrált oktatás javítja a romák iskolai
teljesítményét és nem rontja a nem romákét, ráadásul az alkalmazott modern
pedagógiai módszerek javítják a tanulók
önértékelését, függetlenül etnikai hovatartozásuktól. Nem mellékesen az integrált oktatás növeli a romák elfogadottságát a nem roma tanulók körében. A kutatásban kontrollként „hagyományos“
iskolák is voltak.

Mit akarnak a roma civilek?
Soha nem látott egységben jelentették be a fontosabb roma civilszervezetek, hogy felmondják az együttmûködést a kormánnyal, ha nem teljesülnek
a követeléseik. A bevallottan ultimátumszerû nyilatkozatot a Lungo Drom
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, a Magyarországi Roma Parlament, a Cigány Szervezetek
Országos Szövetsége (CSZOSZ), a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (MCF), a Romaversitas Alapítvány,
valamint a PHRALIPE Független Cigány Szervezetek Országos Szervezete
terjesztette elõ. A szervezetek az alábbiakat kívánják elérni.
1. A cigányok önkéntes etnikai relerancia elleni bizottsága is, amely jelentésében kifejezetten támogatta az etnikai
alapú adatgyûjtést. A Roma Parlament
irodája hazai és külföldi ajánlások sorát
gyûjtötte össze annak alátámasztására,
hogy a személyes adatok védelme mellett
az állam köteles az adatgyûjtésre az etnikai hovatartozásról.

AZ

INTEGRÁCIÓ EREDMÉ-

NYEI SZÁMSZERÛSÍTHETÕEK
A cigányság az ország testének része – jelentette ki a köztársasági elnök –, a helyzet megoldása – a nemzet gyógyulása –
tehát nem csak a cigányságnak, hanem
az országnak is érdeke.
Többé-kevésbé konszenzus övezi a
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gisztrációja jogi és intézményi feltételeinek megteremtését, az így nyert
adatok beépítését az integrációs célú
források elosztásába, felhasználásába,
ellenõrzésébe.
2. Az uniós és magyar fejlesztési
források átcsoportosítását a társadalmi méretû egyenlõtlenség és megkülönböztetés felszámolására.
3. A kirívóan magas roma munkanélküliség csökkentését, a cigánytelepek teljeskörû felszámolását, az oktatási szegregáció megszüntetését,
mindehhez esélykiegyenlítõ (pozitív
diszkriminációs) kvótarendszer bevezetését.
4. A cigányok emberi méltóságá-

MENEKÜLNI

A HÁTSÓ

PA D B Ó L
Ahhoz, hogy az integráció ne visszájára
süljön el, a pedagógusokat fel kell készíteni. Nem kell különösebb empátia, hogy
elképzeljük, milyen életre szóló trauma
egy gyereknek, ha a tanító néni minden
ok nélkül már az elsõ nap a hátsó padba
ülteti, ha mindig mást szólít fel, mással
foglalkozik, ha számára megmagyarázhatatlanul „nem szereti“ õt. („Még a kutyák is megérzik, ha utálják õket“ – próbálta egyszer magyarázni egy diplomás
roma hölgy, akivel elõfordult, hogy megismételték az iskolai futóversenyt, mert õ
gyõzött...)
Eddig több mint kétszáz tantestület

összes pedagógusa vett részt az integrált
oktatáshoz kapcsolódó módszertani képzéseken. Azokban az iskolákban, ahol az
új módszertanokkal oktatnak – ezt az
egyedi tapasztalatokon kívül a Kézdi-féle
kutatás is rögzíti –, már most komoly változás látszik a pedagógusok hozzáállásában, a módszertani fejlesztések eddigi
eredményei pedig a tanárok visszajelzései
alapján is biztatóak. Az eddig beérkezett
kérdõívek alapján a válaszadók harmada
szerint jelentõs, további kétharmaduk
szerint kisebb elõrelépések voltak a továbbképzés és a mentorálás hatására az
oktató-nevelõ munka terén. Mindössze
egyetlen válaszoló nem tudott beszámolni haladásról a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulókkal való együttmûködésben.
A direkt szegregáció megszüntetése
érdekében egyébként bírósági eljárások is
kezdõdtek. A Legfelsõbb Bíróság (LB) jogerõsen elmarasztalta emiatt, és a szegrenak tiszteletben tartását, a gyûlöletbeszéd szabályainak módosítását.
5. A RIT mûködésének gyökeres
átalakítását, hatásköreinek kiterjesztését, számonkérhetõ és felelõs vezetõ
(miniszter) kijelölését, a munkájában
résztvevõ civilek egyetértési joggal való felruházását.
A hivatalos állásfoglalásban nem
szerepel, de a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a szervezetek a cigányság országgyûlési képviseletét is
elengedhetetlennek tartják: az országos roma listára a romák és a szimpatizánsok, azaz mindenki szavazhatna,
huszonöt-harminc cigány képviselõt
juttatva így a parlamentbe.
gáció megszüntetésére kötelezte Hajdúhadház önkormányzatát és két iskoláját
november 19-ei ítéletével. A szülõk kártérítést kérhetnek, ha az önkormányzatok
nem változtatnak eddigi gyakorlatukon

MI

A HA SZNA A CIGÁNYOKKAL
VA L Ó F O G L A L KO Z Á S N A K ?

A településeknek az emberiességi szempontokon túl primér gazdasági érdekeik
is fûzõdnek hátrányos helyzetû polgáraik
felemeléséhez, hisz segélyezett helyett
adófizetõ polgárok válhatnak belõlük.Ehhez azonban a lehetõ legkorábban
el kell kezdeni foglalkozni velük.
„Kutatási eredmények egész sora támasztja alá, hogy a készségek készsége-
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ket szülnek; a tanulás pedig tanulást“ –
állítja egy amerikai kutató, James
Heckman. Egy híres bizonyítékot is felhoz erre a fenti idézetet szerepeltetõ tanulmány (Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: A
hátrányos helyzetû és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez) egy kísérleti óvodai programból, az 1960-as évekbõl. Ez
egy hátrányos helyzetû fekete amerikai
gyerekek készségeinek fejlesztésére irányuló program. A résztvevõk mára elmúltak negyvenévesek, és az élet számos
fontos területén szignifikánsan jobb
eredményeket értek el, mint a kontrollcsoport. A kísérlet résztvevõinek jövedelme magasabb volt, nagyobb részük volt
háztulajdonos, kevesebben szorultak segélyre, és kevesebben voltak börtönben.
Az Egyesült Államokban egyre terebélyesedõ irodalom foglalkozik az iskoláskorú
gyermekek nevelésébe történõ beruházások hozamának becslésével. A KertesiKézdi tanulmány is erre tesz kísérletet, s
arra a megállapításra jut, hogy (mai

„jelen“ értéken) minimum kilenc, de inkább tizenkilencmillió forinttal több
hasznot hoz a társadalomnak az a gyerek, aki eljut az érettségiig, mint aki nem
szerez nyolc általánosnál magasabb
végzett-séget. A költségvetési nyereségek túlnyomórészt a bevételek növekedésébõl származnak, forrásuk elsõsorban a személyi jövedelemadó és a munkaadó, illetve a munkavállaló által fizetett
társadalombiztosítási járulék. A gyerekek
– akár minden áron való – taníttatása tehát közgazdaságilag kifizetõdõ befektetés.

„T U D Á S

NÉLKÜL CSAK A

SZTEREOTÍPIÁK MARADNAK”
Sólyom László a tatárszentgyörgyi eset
után nyilatkozott a Népszabadságnak.
Többek között a tényeket hiányolta a cigánysággal kapcsolatos diskurzusból, és
maguknak a cigányoknak a megismerését. Úgy vélte, szükség volna arra, hogy a

Támadások romák ellen – Több esetben vizsgálják az összefüggést
2008. Január 22. – A Baranya megyei
Szigetváron két roma származású nõt
bántalmazott a város fõterén öt barcsi fiatalember.
2008. Március 1. – A Jász-NagykunSzolnok megyei Tiszaroffon felgyújtották a kunmadarasi cigány kisebbségi önkormányzat képviselõjének házát, melynek falára gyalázkodó feliratokat is festettek.
2008. Március 15. – A Veszprém megyei Tapolcán két 17 éves fiú egy szórakozóhely közelében minden elõzetes szóváltás nélkül összevert és rugdalt egy roma férfit az utcán. A 32
éves áldozat életveszélyes állapotban,
kómában került az ajkai kórházba.
2008. Június 3. – A Fejér megyei Pátkán
Molotov-koktélt dobtak három romák által lakott házra. Senki nem sérült meg, de egy szobában, ahol gyerekek aludtak, tûz keletkezett. A gyújtogatás gyanúja miatt három helybeli
polgárõrt helyeztek elõzetes letartóztatásba több emberen elkövetett emberölés kísérletének megalapozott
gyanújával.
2008. Június 15. – A Szabolcs-SzatmárBereg megyei Fényeslitkén kocsmai
szóváltást követõen egy 40 éves helyi
lakos késsel megölt egy 14 éves roma
fiút, 16 éves társát pedig súlyosan
megsebesítette.

2008. Július 21. – A Pest megyei
Galgagyörkön kevéssel éjfél után rálõttek három romák lakta családi házra. Több lövedék az ablakokon keresztül az épület belsejében a falba
fúródott, de személyi sérülés nem történt.
2008. Augusztus 8. – A SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Piricsén
Molotov-koktélokat dobtak két romák által lakott házra, és lábonlõttek
egy középkorú nõt, amikor kilépett az
utcára.
2008. Augusztus 19. – Székesfehérváron késõ este garázda fiatalok kövekkel dobálták meg egy többségében
romák lakta lakóház ablakait, s életveszélyesen megsebesítettek egy 12
éves roma kislányt.
2008. Szeptember 5. – A hajdúsági
Nyíradony-Tamásipusztán lövéseket
adtak le arra a házra, amelyben romák aludtak. Személyi sérülés nem
történt.
2008. November 3. – Borsod-AbaújZemplén megyében ismeretlen tettesek Molotov-koktélt dobtak és rálõttek két, egymással szemben lévõ
nagycsécsi családi házra; a támadásban egy 43 éves roma férfi és egy 40
éves roma nõ életét vesztette.
2008. November 18. – Pécsett ismeretlenek kézigránátot dobtak be egy ro-

többségi társadalom legalább néhány
alapvetõ tényt tudjon a cigány társadalom nyelvi, kulturális, gazdasági tagolódásáról, sokféleségérõl, mert „tudás nélkül valóban sztereotípiák és elõítéletek
maradnak“.
Hogy miért nincs fogalma egy
többségi polgárnak arról, milyenek, hogyan gondolkodnak a cigány emberek,
azt szintén egy Köllõ János által említett
kutatásból érthetjük. E szerint 1986-ban
a diplomások két százaléka dolgozott
olyan helyen, ahol nem volt olyan ember,
aki csak nyolc osztályt végzett volna. Ez
az adat most negyvenhét százalék – vagyis a középosztály fele ma olyan helyen
dolgozik, ahol egyetlen iskolázatlan emberrel sem találkozik. Legföljebb a tévében látják, milyen a helyzetük. Emiatt is
óriási a felelõssége a nyilatkozó közszereplõknek és a médiának abban, hogy mit
tár eléjük: érzõ, gondolkodó embereket
láttat velük, vagy csak semmirekellõ
bûnözõket.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
ma család házának ablakán. A szülõk
meghaltak, három kisgyerekük közül
kettõt a mentõk sokkos állapotban
szállították kórházba.
2008. December 15. – A Borsod-AbaújZemplén megyei Alsózsolca romatelepén egy 19 éves fiatalember fát vágni
ment ki az udvarra, amikor kétszer rálõttek. A férfi életveszélyesen megsérült, élettársát csak súrolta a lövedék.
2009. február 23. Tatárszentgyörgyön
Molotov-koktélt dobtak az egyik faluszéli, romák lakta házra. Az apát és
négy év körüli fiát menekülés közben
agyonlõtték.
2009. február 27. – Egy celldömölki roma család háza elé valószínûleg széndioxidot tartalmazó palackot dobtak.
2009. február 28. – Kommandós ruhába bújt csuklyás fegyveresek törtek be
egy kiskundorozsmai roma család házába. Az asszonyt megkötözték és
hatéves gyereküket a hûtõ elé térdepeltették, a férfi fejéhez pedig pisztolyt szegeztek.
2009. március 4. – Zalaegerszegen kövekkel dobták be egy családi ház ablakait; néhány kõ az alvó gyerekek
mellett ért földet.
2009. március 6. – Molotov-koktélt
dobtak egy romák lakta házra a Zala
megyei Bocföldén. Senki nem sérült
meg.
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Az áramlopástól a filmsálig
Az érinthetetlenek magyarországi követõi Sajókazán

Sajókazán nemrégiben gimnázium nyílt roma fiataloknak
– és idõsebbeknek. Az iskola
vezetésének, tanárainak egy
része a cigány értelmiség legújabb generációjából verbuválódott, akik saját maguk
harcoltak meg a kitörésért.
Így nem véletlen, hogy éppen
ezen a településen vett szokatlan
fordulatot
egy
ismeretes áramlopási ügy,
amelynek hullámai egészen
messzire jutottak.
Sajókazán körülbelül ezer roma származású ember él, nagyrészt lepusztult cigánytelepeken. Körükben szinte száz
százalékos a munkanélküliség, és gyakorlatilag esélyük sincs arra, hogy hiányos iskolai végzettségükkel bármiféle
álláshoz jussanak a környéken. A házak
többségében már évekkel ezelõtt kikapcsolták a villanyt, ezért megszokottá
vált az „illegális áramvételezés“, magyarán az áramlopás. A hatóságok idõnként váratlanul lecsapnak, és akire rá
tudják bizonyítani, hogy illegálisan
használja az áramot, azt elítélik. Megszokták már azt is, hogy emiatt minden
évben néhány családanya és családapa
börtönbe vonul. Általában az vállalja
magára a bûncselekményt, akit jobban
tud nélkülözni a család.
Alig egy éve jelent meg a településen a Dzsaj Bhím vallási közösség,
amely megalapította a Dr. Ámbedkar
Gimnáziumot. A második esély nevet is
viselõ iskola hátrányos helyzetû roma fiatalokat és idõsebbeket juttat el az
érettségiig. Az iskola névadója egy indiai emberjogi harcos, aki az érinthetetlenek kasztjának társadalmi integrációjáért küzdött. Jórészt az õ munkásságának köszönhetõ, hogy ez a hazai cigánysággal sok tekintetben rokonságot
mutató népcsoport, a dalitok ma már
egyenlõ jogokat élveznek Indiában. Közülük egyre többen kitörtek a szegénységbõl, és sokan járnak egyetemekre. A
„dzsaj bhím“ ennek az indiai közösségnek a köszöntési formája.
A gimnázium alapítói, tanárai Ba-
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ranyából érkeztek Borsodba, ahol már
több sikeres oktatási kezdeményezés
fûzõdik a nevükhöz. Természetesen
nemcsak oktatási kérdésekkel foglalkoznak, hanem igyekeznek a romákat
megtanítani saját érdekeik védelmére.
Így jutott tudomásukra az áramlopási
ügy is.
Derdák Tibor, a gimnázium igazgatója szerint egyáltalán nem nevezhetõk
normálisnak az olyan állapotok, ahol
embereknek gyertyával kell világítaniuk.
Természetesen lopni sem szabad – de
valami nagyon nincsen rendjén, ha tömegek kényszerülnek erre, és százakat
fenyeget folyamatosan a börtönbüntetés. Egyszerûen mûködésképtelen ezeken a kistelepüléseken a szociális rendszer. Míg városokban van lehetõség
adósságrendezésre, kártyás mérõórák
felszerelésére, addig itt csak a börtön
vagy a gyertya az alternatíva.

tás a magyar államnak sokkal jelentõsebb kiadásokat (kb. másfél millió forintot) okoz. Varga Dénes hat gyermekének jövõje az apjuk bebörtönzésével
még rosszabb kilátásokkal kecsegtet,
mint szüleik jelene. A magyar társadalom nem nézheti tétlenül, hogy hat ártatlan gyermek sorsát megpecsételje a
szociális helyzetük.“
Az ügyben internetes aláírásgyûjtés
is folyt. Talán ennek is köszönhetõ, hogy
több vezetõ értelmiségi felfigyelt az
esetre, de ezúttal tettek is követték a
megdöbbenést és felháborodást. A 40.
Magyar Filmszemléhez kapcsolódva hirdették meg a Filmsál nevet viselõ segélyakciót. A szemle végére két- és félmillió forintos tiszta bevétellel zárult az
akció. A Filmsál akció megszervezésében és lebonyolításában Salamon András, Böjte József, Meskó Zsolt filmrendezõk vállaltak meghatározó szerepet. Az

Ezért fogtak össze a tanárok a falu
fõként roma asszonyaival, és fordultak
kegyelmi kérelemmel a köztársasági elnökhöz egy férfi érdekében, akit éppen
most készültek bebörtönözni.
A beadványban többek között ezt
írják:
Varga Dénes a bíróság ítélete szerint 162 178 Ft kárt okozott a szabálytalan áramvételezéssel, amelybõl kétszer 6 478 Ft-ot már befizetett. A további kár a börtönbüntetés által nem
fog megtérülni, sõt az egy évi fogva tar-

összegyûlt pénzt Sajókazán adták át az
érintetteknek, hogy fordítsák azt a villanyszolgáltatással kapcsolatos helyzet
megoldására.
A kezdeményezés további követõkre talált a filmszakmában, a gyûjtés
folytatódik Budapesten a Corvin, a Toldi, a Puskin és a Mûvész mozikban,
Kecskeméten az animációs filmesek, körében, Budapesten a Tér-Film-Zene fesztiválon, továbbá a székesfehérvári 14.
Páholyszemlén.
Munkatársunktól

Energia

Gázbeszerzés az eddiginél jóval olcsóbban
Folytatódik a Localinfo költségcsökkentési konferenciája

Ma a Magyarországon mûködõ TOP
500 cég közül már 300-nál is többen
az EMFESZ-tõl vásárolják a földgázt.
Az ebben a szektorban elért sikerekre,
és az itt megszerzett bizalmi tõkére
alapozva döntött úgy a vállalat, hogy
nyit a magán, a vállalkozói illetve az
önkormányzati szektor felé is. Ajánla-

rációs költségei, és a tanácsadás is teljesen ingyenes. Az átállás ideje alatt –
ami a törvényi szabályozás miatt három hónap – is garantált a folyamatos
gázellátás. Az átállást követõen a gáz
minõsége pontosan ugyanolyan lesz,
mint amilyen elõtte volt.
A cég a szerzõdés elõkészítésénél és megkötésénél alkalmazkodik az önkormányzatok speciális igényeihez.
Az EMFESZ az
egész eljárás során rendkívül rugalmas: határozott vagy határozatlan idõre egyaránt szólhat a
szerzõdés, a fogyasztási helyek
száma idõközben is változhat. A szerzõdés bármikor felbontható, és az önkormányzat szabadon visszatérhet a
közüzemi szolgáltatóhoz, vagy választhat másik kereskedõt.

tuk lényege, hogy a jelenlegi közüzemi
árnál olcsóbban adják a gázt, és ezt a
megtakarítási szintet hosszú távon is
garantálják. Mindehhez nem szükséges semmiféle mûszaki beruházás,
egyszerûen egy új szerzõdést kell kötni. Az átállásnak nincsenek adminiszt-

Ez az ajánlatuk az ország egészére
érvényes, legyen szó bármekkora településrõl is.
Az EMFESZ pontos elõzetes árajánlatot ad az önkormányzat által
megadott alapadatok alapján. Ehhez
egy egyszerû adatlapot kell kitölteni,

Már tizenkét megyében járt a
Localinfo Költségcsökkentési
konferenciasorozata, amely
többek között az EMFESZ Elsõ
Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.
igen vonzó ajánlatát népszerûsíti. Az EMFESZ a vele szerzõdõknek a jelenleginél jóval
olcsóbb gázszolgáltatást kínál, méghozzá olyan módon,
hogy az nem igényel semmiféle mûszaki átalakítást az
önkormányzatoktól. A kétszázat közelíti azoknak a településeknek a száma, amelyek
már a szerzõdéskötés valamely fázisában vannak.

amely többek között tartalmazza az általuk használt gáz mennyiségét, a fogyasztási helyek számát és tulajdonságait, valamint a mérõórák tulajdonosát.
Ha az éves fogyasztás összege
nem halad meg egy adott értéket, akkor egyszerû testületi döntés is elegendõ az átálláshoz, ám nagyobb
települések esetében közbeszerzési
eljárást kell lebonyolítani. Mindkét
esetben segítséget
nyújtanak
az
EMFESZ szakemberei. Ahhoz is kaphat tanácsot az
önkormányzat,
hogy
miképpen
kell elkészíteni a lemondó nyilatkozatot a jelenlegi szolgáltató felé.
Egy gyors közbeszerzési eljárásra
Jászberény városában volt példa: az
önkormányzat idén januárban szerzõdött az EMFESZ-szel.
Az EMFESZ legféltettebb tõkéje a
szavahihetõség és megbízhatóság...
Abban az esetben ha a szerzõdéskötés után növekszik, avagy csökken
az önkormányzat által felhasznált gázmennyiség, az EMFESZ ezekben az
esetekben is tartja a kedvezmény mértékét, függetlenül a felhasznált menynyiségtõl.
Az EMFESZ-nek „semmi köze”
egyetlen mûszaki berendezéshez sem:
sem az elosztóhálózat, sem a mérõórák nem tartoznak hozzá. Ezekrõl –
jogszabály alapján – vagy a tulajdonosnak, vagy a hálózat üzemeltetõjének
kell gondoskodnia.
Egyébként azoknak az önkormányzatoknak a listája, amelyek már
az EMFESZ-tõl vásárolják a gázt, megtalálható a www.gas.hu honlapon. Érdemes õket is megkeresni tapasztalatszerzés céljából, de a Localinfo és az
EMFESZ munkatársaitól is választ kaphatnak valamennyi kérdésükre.
Munkatársunktól
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Közbeszerzés

Tárgyaljunk együtt a szállítókkal!
Idõ és pénzmegtakarítás elektronikus közbeszerzéssel
A Localinfo új tartalomszolgáltatásának bemutatását élénk
érdeklõdés kíséri a Költségcsökkentés – azonnal elnevezésû országos körút keretében szervezett konferencián.
Az elektronikus versenytárgyalás, amelynek alkalmazása már
csaknem egy évtizede része a
nagyvállalatok, de már a kis- és
középvállalkozások mûködésében, az önkormányzatok számára is számos elõnyt kínál
mind a megtakarítások, mind
pedig az adminisztrációs terhek csökkentésének területén.

A szolgáltatás szakmai vezetõjével, Horváth Ferenccel
(horvathf@citylog.hu) készítettünk interjút.

Mit jelent, miért jó az elektronikus
versenytárgyalás szolgáltatás az ön kormányzatok számára?
Az önkormányzatok gazdálkodásában számos területen vannak olyan
tartalékok, amelyeknek feltárása és
kiaknázása megfelelõ informatikai
megoldásokkal támogatott szolgáltatásokkal igen eredményesen megoldható. A mûködési költségek csökkentéséhez egy polgármester tegye
fel és próbálja meg megválaszolni is
magának a következõ kérdéseket:

10

Önkormányzati havilap
2009 március

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

„Tudom-e, hogy hány szállítóm van
termékcsoportonként – a hivatalban
és az intézményekben összesen?
Tudom-e, hogy hogyan oszlik meg
egy termékcsoport beszerzési kerete
a szállítók között?
Tudom-e, hogy milyen kedvezményekkel szerzem be a termékeimet,
szolgáltatásaimat?“
Egy budapesti önkormányzatnál
végzett tartalékfeltárási projektben
érdekes-értékes információkat mutattunk ki:

Hivatal- és intézményszinten 86
termékcsoport mintegy 277millió
forintos éves keretén 1 728 szállító
osztozott.
Nem kell nagy tudomány ahhoz,
hogy levonhassuk a következtetést:
szûkítve a beszerzések számát, csökkentve a szállítószámot nagyobbak
lesznek a beszerzési értékek, jobb
eséllyel tárgyalhatók a kedvezmények, javulhat a garancia, és egyéb
paraméterek. Ám a vizsgálathoz kell
egy olyan információs rendszer is,
amelybõl ezek a számok azonnal lekérhetõk – ilyen ebben az esetben
nem volt, sziszifuszi munkával sikerült az adatokat elõbányásznunk.

A megtakarítás lehetõségét már
egy ilyen tartalékfeltárás is kimutatja, és még nem is beszéltünk az
ajánlott szolgáltatásunkról, az elektronikus versenytárgyalásról.
Teljesen leegyszerûsítve egy ábra
segítségével tudnám érzékeltetni a
szolgáltatásunk lényegét, hatását a
vevõ beszerzéseire.
A szolgáltatás lényege, hogy a
vevõ által kiírt ajánlatkérésre beérkezett szállítói ajánlatokat bevisszük
egy webes rendszerbe, meghatározzuk a tárgyalás jellemzõit (pl. mikor

kezdõdik a licitálás, mennyi ideig
tart, mennyi a licit léptéke) és ezután – mint a képen is jól látható –
a szállítók küzdenek egymással, a
webes rendszer pedig értékel. Attól
függõen, hogy közbeszerzési érték
alatti vagy feletti beszerzésrõl van-e
szó, a versenytárgyalás végén a vevõ
a tárgyaláson elért értékeken szerzõdik.
Említette a közbeszerzést. Ezek
szerint közbeszerzési eljárásban is
alkalmazható a szolgáltatás?
Igen. Olyan technológiai szolgáltatóval szerzõdtünk, akinek a rendszere megfelelt a KSZF-elõírásoknak.

Közbeszerzés

Voltak-e már, illetve milyenek az önkormányzatok esetében lefolytatott elektronikus beszerzés tapasztalatai?
Magunknak és a technológiai partnerünknek is vannak tapasztalataik önkormányzati elektronikus beszerzésekben. A leggyakoribb területek az irodaszer, számítástechnikai kellékanyagok
esetében lefolytatott e-beszerzések; de
például igen érdekes volt, amikor az egyik
Budapest közeli fejlõdõ település önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseihez
hosszú lejáratú hitelfelvételrõl döntött. A
több száz millió forintos, húszéves futamidejû fejlesztési hitelt közbeszerzési nyílt
eljárás keretében pályáztatta. A pályázat
elbírálási szempontja az összességében
legelõnyösebb ajánlat volt, ahol is az
EURIBOR-hoz kapcsolódó kamatfelár és a
hitel folyósításának a gyorsasága (napokban) volt a versenyeztetett tétel. A kamatfelár több mint egy százalékkal csökkent
az árlejtés során, amelynek pénzügyi kihatása a futamidõt és hitelkeretösszeget
tekintve a teljes futamidõre meghaladja a
a százötvenmillió forintot. További eredmény, hogy a – jelentõs megtakarítás

mellett – a folyósítási idõ is csökkent a korábban írásban megajánlott öt naphoz
képest három napra.
De emellett kiváló lehetõségnek tartom a szolgáltatás alkalmazását például a
szabadpiaci energiaszolgáltatások beszerzésében vagy akár a pályázati támogatások megvalósítása során lefolytatott
szállítói tárgyalások esetében is.
Ha ennyi elõnye van a szolgáltatásnak, miért nem alkalmazzák az önkormányzatok sokkal szélesebb körben?
Ennek több oka is lehet. Például többen is úgy gondolják, hogy kicsik a meny-

nyiségek, megvannak a jól bevált helyi
szállítók, akik legalább ezáltal erõsítik a
piaci pozíciójukat, foglalkoztatnak embereket, helyi adót fizetnek. Nos, az egyik ellenérv a térségi összefogás keretében
megnövelt keret lehetõsége – új tartalmat adva a kistérségi együttmûködésnek.
A helyi szállítók megõrzésével messzemenõkig egyetértek, de azt azért érdemes
megvizsgálni, hogy a szállító teljesítésében mennyi az õ munkája, terméke és

mennyi az, amit õ is valahonnan beszerez
(pl. egy nyomtató), amit már nem helyi
termelõ állít elõ. Ezek a tételek már megversenyeztethetõk, mert a versennyel csak
csökkentjük a „továbbszámlázott“ tételek
árát, megõrizve a szállító hozzáadott értékét, a szaktudását, pontosságát.
Aztán persze van más ok is, de ezt
úgy gondolom, nem kell nagyon boncolgatnom.
Aki úgy dönt, hogy alkalmazná a
szolgáltatást, mit kell tennie?
A technikai feltételek gyakorlatilag
mindenkinél rendelkezésre állnak, hi-

szen egy számítógép és internetkapcsolat kell mind az önkormányzatnál
(azért, hogy láthassa, mi történik, vagy
akár, hogy saját maga szervezze az eaukciót) és a szállítóknál egyaránt. Kiváló lehetõség az országos e-infopontok (Teleházak, e-Magyarország pontok, stb.) további hasznosítására, hiszen ha netán nincs a vállalkozónak saját infrastruktúrája, bemegy egy ilyen
e-központba, és onnan tehet ajánlatot

– ráadásul a helyi üzemeltetõtõl technikai segítséget is kaphat.
Tehát túllépve a technikai feltételeken, indulásképp egy akár önállóan is
elvégezhetõ felmérést és/vagy egy személyes konzultációt javasolunk. A konzultáció keretében közösen áttekintjük
az önkormányzat beszerzési sajátosságait, például az éves beszerzési tervet,
a beszerzés személyi feltételeit, és javaslatot teszünk az együttmûködés
formájára, a szolgáltatásunk díjazására.
Szeretném kiemelni, hogy együttmûködésünk az önkormányzatnak
akár egy fillérjébe sem kerülhet, mivel
van olyan partnerségi forma, amelyben
minden költségünket a megtakarításokból finanszírozzuk.
Rugalmasak vagyunk a rendszer
használatában, hiszen arra is van mód,
hogy a helyi szakembereket betanítva az
önkormányzat teljesen önállóan, korlátlan számban használja a rendszert, mi
csak a technikai szolgáltatásokat nyújtjuk
éves átalánydíj megfizetése ellenében.
Tehát csak biztatni tudok mindenkit, hogy próbálja ki, ismerje meg, alkalmazza szolgáltatásunkat valamely formában.
Munkatársunktól
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Visszaállamosítanák a tûzoltóságokat
A megoldás az önkéntes szervezetek felállítása lehet?

Nem kizárt, hogy a kilencvenes
években az önkormányzatoknak átadott hivatásos tûzoltóságokat a közeljövõben visszaállamosítják; a javaslattevõk
szerint a szolgálat így hatékonyabb és talán olcsóbb is lehetne. Az önkormányzati kézben
lévõ tûzoltóságokra ugyanis az
állam jelenleg évente több
mint harmincmilliárd forintot
költ – közölte városvezetõk
elõtt Jauernik István önkormányzati államtitkár. A felvetés
az érintettek, a szakemberek és
a várospolitikusok körében heves ellenállást váltott ki.

A tények ugyanakkor azt mutatják, hogy
a hivatásos tûzoltóságok jelenleg csak félig-meddig vannak önkormányzati kézben: bár hivatalosan a településekhez kerültek, az önkormányzatoknak a munkáltatói jogokon felül nem nagyon jutott
döntési lehetõség sem a létszám meghatározásánál, sem mondjuk új tûzõrség
felállítására. Ezen felül a finanszírozás
kérdése is az állam hatásköre maradt: az
határozza meg a mûködéshez szükséges
normatív támogatást, ahogyan az eszközök beszerzését is. A helyhatóságok pedig ezek után eldönthetik, hogy mennyit
tesznek hozzá ehhez a folyamatos és
megbízható mûködés biztosítására.
A rendszerhez a szakállamtitkár szerint azért kell hozzányúlni, mert az nemcsak drága az államnak, hanem igazságtalan is, hiszen a bajban nem egyforma
idõ alatt érkezik a segítség. Az önkéntes
tûzoltóságok megerõsítése sokat segíthetne a helyzeten, errõl szól a tavaly alkotott törvény is – véli Jauernik István.
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllõ polgármestere szerint semmiképpen sem a visszaállamosítás lenne a
gyógyír a bajokra, hanem a finanszírozáson kellene változtatni, amely több igazságtalanságot is magában foglal. Például a fejlesztésekhez az intézményfenntartó városok jelentõsen hozzájárulnak –
egy tûzoltóautó százmillióba kerül, így a
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pályázathoz szükséges önrész is húszmillió forint –, miközben az ellátási körzetbe
tartozó többi településnek a tûzvédelemre egyetlen fillért sem kell költenie.
Gémesi szerint államosítás helyett inkább
a feladatokhoz szükséges forrásokat kellene az államnak biztosítania, vagy legalábbis szabályoznia kellene a tehermegosztást.
Danielisz Béla, a fõvárosi közgyûlés
városrendészeti bizottságának elnöke
szerint is ez az egyik lehetõség: vagyis
hogy a tûzvédelemmel kapcsolatos valamennyi feladatot az önkormányzatoknak lehetne adni, miközben az állam biztosítja az ehhez szükséges pénzt. A másik lehetõség pedig a teljes visszaállamosítás – az állam ezt megteheti, ha úgy
gondolja, hogy nála jobb kezekben van a
tûzvédelem, tette hozzá. Nem biztos
azonban, hogy ez a legjobb megoldás.
Ennek kapcsán több kérdés is fölmerül, például, hogy az állam mennyiért
akarja megvásárolni az önkormányzatoktól a tulajdonukban lévõ épületeket,
vagy a jármû-, és eszközfejlesztési pályázatokhoz ezután is követeli-e majd a

által szervezett, Az önkormányzatiság a
tûzvédelemben címû konferencián.
Kõszegi Zoltán, Dabas polgármestere úgy véli, a jelenlegi rendszerben európai szinten látják el a tûzoltóságok a
feladataikat. A finanszírozás kapcsán
pedig a biztosítótársaságok felelõsségére apellált: szerinte nem az állampolgárok adójából, hanem a biztosítók bevételébõl kellene jóval nagyobb mértékben hozzájárulni a tûzmegelõzéshez. (A
biztosítók jelenleg a vagyonbiztosításból származó bevételük a másfél százalékát fizetik tûzvédelmi hozzájárulásként. Ez évi három-három és fél milliárd
forintot jelent, amelynek kétharmadát
kapja a tûzoltóság, a fennmaradó részt
pedig lakossági riasztórendszerek kiépítésére fordítják.) Más vélekedések szerint ez csak a biztosítási díjak emelkedését vonná maga után, így végeredményben az önkormányzatoknak semmi hasznuk nem származna belõle.
Bende Péter vezérõrnagy és Rajnai
Zsolt ezredes az MTSZ részérõl a konferencián az államosítási tervrõl szólva
megjegyezték: a létesítményi és önkéntes

húszszázalékos önrészt? – tette fel a kérdést Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke a Magyar Tûzoltó Szövetség
(MTSZ) és a Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltók Országos Szövetsége (HÖTOSZ)

tûzoltóságokat, amelyek részben a lakosság tûzvédelmét is ellátják, nem lehet államosítani.
Belsõ Olga
belso.olga@localinfo.hu
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Partnerekre várva
Elkészültek a kormány önkormányzati reformtervei

Az önkormányzati rendszer átalakítására készül a kormány. A
a változtatások lényege: olcsóbb, ugyanakkor hatékonyabb és egyszerûbb legyen az
önkormányzati rendszer mûködése, vagy ahogy a szlogen
mondja: több demokrácia, kevesebb bürokrácia. A dolog
egyetlen szépséghibája, hogy
az önkormányzati törvényt kizárólag kétharmados többséggel, vagyis a Fidesz egyetértésével lehet csak módosítani.

A Gyenesei István önkormányzati
miniszter által februárban nyilvánosságra hozott tervek szerint elsõsorban a hivatalok mûködését alakítanák át. Jelenleg 3 194 önkormányzat munkáját 1 899 hivatal
szolgálja ki. A változás egyik lényegi
eleme az lenne, hogy az ezerötszáz
lakosúnál kisebb településeken ne
mûködhessen
önálló
hivatal.
Ugyanakkor a már mûködõ intézményeket nem kellene egy tollvonással megszüntetni, ezek átalakulhatnának kis létszámú ügyfélszolgálati irodává, illetve a meglévõ, internetes kapcsolat és számítógépes
infrastruktúra lehetõséget adna a
lakosságnak az elektronikus ügyintézésre is. (Kérdés, hogy akinek
nincs otthon vagy a munkahelyén
internetelérése, az rendelkezik-e
elég tudással, illetve bátorsággal
ahhoz, hogy elektronikusan indítsa
el, vagy intézze a hivatalos ügyeit.)
Ezzel együtt a körjegyzõségekre
vonatkozó jogszabály is megváltozna, vagyis ezek létrehozásához nem
kellene a településeknek egymással
szomszédosnak lenniük.
A tervezet az önkormányzatokat, illetve a képviselõ-testületeket
úgy szabná át, hogy azok maradnának, ugyanakkor csökkennének is.
Továbbra is autonóm maradhatna
valamennyi település, vagyis választhatna a lakosság önkormányza-

ti képviselõket, ám azok számát országosan mintegy felére csökkentenék. A legkisebb falvakban – ötszáz
fõs lélekszámig – a polgármester
mellett összesen két választott képviselõ döntene az ügyekrõl. Az sem
biztos, hogy a legkisebb településeken szükség van fõállású polgármesterre, mindenesetre a javadalmazása a mûködési költségek öt
százalékát nem haladhatná meg. A
nagyobb településeken kétezer fõig
négy, kétezer és ötezer lakos között
hat, tízezer felett nyolc, míg a
százezer fölötti létszámú városok
ügyeiben tizennyolc képviselõ döntene. A Fõvárosi Közgyûlés létszámát is jelentõsen visszavágná a tervezet, õk harmichárman, vagy
negyvenen lennének ezentúl.
Mint a fenti számokból kiderül,
a testületek létszáma mindenhol páros, a polgármester lenne a „mérleg
nyelve“, akinek a vétójogát kiterjesztenék.
Ez összességében azt jelentené,
hogy a képviselõk lélekszáma országosan 45,7 százalékkal csökkenne,
vagyis 25 941 fõ helyett 14 077-en
látnák el az ezzel kapcsolatos feladatokat. Ez mintegy nyolcmilliárd
forintos megtakarítást eredményezne, a teljes önkormányzati csomag
pedig összességében több mint
húszmilliárddal kerülne kevesebbe
az adófizetõknek a jelenleginél.
A kormány által javasolt lépéseknek húszéves beidegzõdésekkel,
szakmai-politikai ellenállással kell
megküzdeniük – közölte a szakminiszter. Valamennyi javasolt változtatáshoz szükség van az önkormányzati törvény módosítására, ehhez azonban kétharmados többségre lenne szükség.
Az optimista várakozások szerint erre most esély is nyílhat, hiszen
az utóbbi idõben jelentõsen közelített egymáshoz a kormány és az ellenzék álláspontja a témában. A realistább megfontolások – nevezhetjük ezeket kritikának is – szerint
azonban gyakorlatilag semmi esély

keresztülvinni a tervet, ami emellett
több sebbõl is vérzik.
Elõször is a pénzügyi számítások elég ingatag alapokon állnak.
Ahogy Bajnai Zsolt volt önkormányzati képviselõ kifejtette, (Magyar
Narancs XXI. évf. 6. szám) bizonyos
településeken a képviselõk fel sem
veszik a tiszteletdíjukat, vagy nem
jut rá keret, így kevesebbel is be kell
érniük, ám ennek az ellenkezõjére is
van példa. Ha tehát megfelezzük a
képviselõk számát, nem fog az önkormányzatiság automatikusan feleannyiba kerülni – írja Bajnai. Számos politikai érv mellett megjegyzi:
azoknak a településeknek a lakossága, amelyek elveszítik a hivatalukat,
vagyis utazni kell az ügyek intézéséhez, vagy alulmaradnak a fejlesztési
források elosztásában, valószínûleg
a változás ellenségeivé válnának. De
a legnagyobb ellenállás mindenképpen politikai érdekek mentén várható majd, amint írja: a települési önkormányzatok révén a helyi politizálás az országos politika hátországát
képezi. „Amíg egy politikus országos erejét helyi beágyazottsága adja, addig nem lesz reform. (…) amíg
a parlament egyik legerõsebb lobbicsoportja, a képviselõ-polgármestereké pártszínektõl függetlenül a
status quo fenntartásában érdekelt,
addig a reform elsõ lépése is kétséges. Amíg mûködtethetõ úgy az ország, hogy az önkormányzatokat
senki nem felügyeli, rájuk senkinek
és semminek nincs hatása – olykor
még a józan észnek sem –, amíg
döntéseiket semmi nem írhatja
felül, addig ne álmodjunk a reformról.
Abban
azonban
mindenki
egyetért, hogy 3 200 településen 1
900 hivatalt mûködtetni, köztük
olyanokat, amelyekben három ember dolgozik, erõs túlzás, de a több
száz fõs fõvárosi kerületi apparátusok fenntartása is sokszor ellentmond a józan észnek.
Belsõ Olga
belso.olga@localinfo.hu
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Közfoglalkoztatási tervek március végéig
A terv hiányában visszatartható az állami támogatás

Az Út a munkához program
végrehajtásának fontos eleme
a közfoglalkoztatási terv, amelyet idén március 31-éig kell elkészíteni a településeknek ahhoz, hogy az elõírt április 15-ei
határidõig le tudják folytatni a
szükséges egyeztetéseket.
A közfoglalkoztatási terv egyéves idõtartamra szól, amelyben az önkormányzatok meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket
részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint
az egyes feladatok ellátásához szükséges
létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket.

A

TERVEZÉS
ALAPJA

A tervezést az alábbi adatok és információkra alapozva kell elkészíteni: A
munkaügyi kirendeltség által az önkormányzatok részére megküldött
adatok elemzése.
Az önkormányzat (ügyfélszolgálati iroda, szociális iroda) által a rendszeres szociális segélyezettekrõl készített adatok értékelése: jelenlegi helyzetük elemzése, jövõbeni helyzetének
tervezése, értékelése.
Az önkormányzat, önkormányzati
társulás, vagy a közcélú munka megszervezését végzõ más szervezet, pl.
az önkormányzat által alapított közhasznú társaság véleményének kikérése mellett a lehetséges közfoglalkoztatási feladatok körének, a tevékenységeknek összeállítása, a korábbi közcélú, közhasznú és közmunka eredményességének elemzése. A tevékenységek összeírásakor célszerû a feladatellátáshoz szükséges szakképzettségi
igényt is szerepeltetni, illetve felmérni,
hogy a feladatellátáshoz szükséges
szakképzettségû személy van-e az aktív korúak ellátásában részesülõk között.
A lakosság véleményének kikéré-
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se, milyen közfeladatok ellátását tartják célszerûnek és a helyi szükségletekhez rendelhetõnek a lakosok. (Az
észak-magyarországi régióban mûködõ Cserehát-program keretében elsõként lakossági véleményeket gyûjtöttek, és arra építve alakították ki a települések közcélú foglalkoztatási elképzeléseit, amely igen színes tevékenységeket ölelnek fel.)
Javasolt a helyi közszolgáltatások
vezetõinek, kistérségi munkaszervezet,
kistérségi szolgáltató központ munkatársainak bevonása.

A

KÖZFOGL ALKOZTATÁSI
TERV TARTALMA

Az Szt. új szabályai között (37/A. § (2)
bekezdése) találhatók a közfoglalkoztatási terv tartalmára vonatkozó elõírások.
A közfoglalkoztatási terv tartalmazza:
a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti
várható összetételét,
b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését,
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására
rendelkezésre álló forrásokat.
E mellett célszerû külön kimutatást
készíteni:
• a közfoglalkoztatásban részt vevõ intézményekrõl, szolgáltatókról, illetve
• a részben, vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatokról,
• a munkafeladatok (tevékenységek), és
az azokhoz szükséges létszámok negyedéves ütemezésérõl,
• számba venni azokat a lehetõségeket,
amelyek a közmunka, közhasznú
munka és a közcélú munka szervezésében a településeken eddig biztosítottak voltak.
Mindezek mellett az önkormányzatoknak a 2009. évi tervezéskor számításba kell venniük a közhasznú munkavégzésben és a közmunkában részt vett
segélyezettek létszámát is.

AZ

EGYEZTETÉS
F O LYA M ATA

A közfoglalkoztatási tervet két szervezettel szükséges egyeztetni. (37/A. §)
A közfoglalkoztatási terv tervezetét
a polgármester, illetve társulás esetén a
társulási megállapodásban kijelölt személy elõzetes véleményezésre megküldi:
• a munkaügyi központ kirendeltségének, illetve kirendeltségi és szolgáltatóközpontnak. Körjegyzõségek, társulások esetében elõfordul, hogy a körjegyzõséghez, társuláshoz tartozó települési önkormányzatok más-más kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltatóközpont illetékességi területén
találhatók, ezért egy önkormányzatnak több kirendeltséggel is tárgyalnia
kell a közfoglalkoztatási terv elkészítésével kapcsolatban.
• a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak
(2000 fõ feletti települések esetében
az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján
mûködtetni szükséges a szociálpolitikai kerekasztalt, amely eddig a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérését végezte).
A kirendeltség, illetve kirendeltség
és szolgáltatóközpont, valamint a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos észrevételeirõl annak kézhezvételétõl számított 15
napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben a kirendeltségek 15 napon belül nem nyilvánítanak
véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetértenek.
Az Szt. elõírásai szerint az elfogadott
közfoglalkoztatási tervet kötelezõ megküldeni az állami foglalkoztatási szervezetnek, és a Magyar Államkincstárnak.
Minden településnek (minden évben) kötelezõ rendelkeznie jóváhagyott
közfoglalkoztatási tervvel, mert az elfogadott terv hiányában az állami támogatás meghatározott hányada visszatartásra kerül, ezzel szankcionálja a törvényalkotó ezen fontos dokumentum hiányát.
Munkatársunktól

I n f o r m a t i k a

A betárcsázós modemtõl az elektronikus szavazásig
Az elmúlt tíz év fordulópontjai az e-közszolgáltatások terén

Hatalmas fejlõdésen mentek
keresztül az elektronikus kormányzati szolgáltatások az
utóbbi tíz év során. Az állami
intézményekben a számítógép
írógépszerû
használatától
mára eljutottunk odáig, hogy
Észtországban interneten keresztül is le lehet adni voksainkat. Ezt a viszonylag tág témát
járja körül alaposan Kerekes Pál
doktori disszertációja, aki maga is önkormányzati képviselõ
Józsefvárosban.

A közigazgatás elektronizálása eleinte a
számítógépek és az internet használatának elterjesztésérõl szólt, mára azonban
odáig jutottunk, hogy a társadalmi, gazdasági versenyképességet nagyban befolyásolja a terület fejlettsége.
Az elektronikus közigazgatás történetét három, viszonylag könnyen elhatárolható szakaszra bontja az írás. Ezek a
következõk: az elsõ korszak a közigazgatás informatizálása, a második az e-közigazgatás alapjainak lerakása, míg a harmadik, utolsó szakasz a társadalmasítás
idõszaka – olvashatjuk Kerekes Pál tanulmányában.
Kezdésként azokat az idõpontokat
tekintsük át, amelyek a fejlõdés sarokpontjai voltak. Az elsõ lépcsõfok a közigazgatás informatizálásának folyamata.
Lezárását az elsõ e-közigazgatási rendszerek kiépítését megcélzó stratégiák
megjelenése jelentette, ami az 1990-es
évek elejére tehetõ. Ezzel már át is léptünk egy olyan korszakba, amelyet többen az e-közigazgatás társadalmasításának neveznek. Kezdetét a 2005-ben
megfogalmazott manchesteri e-közigazgatási miniszteri deklaráció idejével azonosíthatjuk. Ezt követõen jelent csak meg
az úgynevezett Rigai nyilatkozat 2006ban, amely szorgalmazta a befogadó eközigazgatási szolgáltatások kiépítését és
folyamatos elterjesztését. Nagyjából itt
tartunk napjainkban – állítja a szerzõ
.A következõ fontos állomás az a

gondolat, hogy az e-közigazgatás alkalmazása nem egyszerûen célja a fejlesztéseknek, hanem rendkívül hatékony eszköz annak elérésére, hogy a közigazgatás
hatékonysága javuljon, s elõmozdítsuk a
szükséges szervezeti változásokat, amivel
egyúttal az adminisztráció költségei is
csökkenthetõek lesznek.
Átalakult a felhasználói bázis: míg az
informatika gyerekcipõben járt Magyarországon, fõleg a nagyvárosokban lakó
fiatalok voltak az e-közigazgatás gyakori
felhasználói. A nekilendülés szakaszában
azonban egyértelmû változás állt be, a kisebb településeken élõ idõsebbek lettek
az elsõdleges célcsoport, a többiek aránya pedig némileg csökkent.
A bizalomhiányt viszont, amely a
közigazgatási intézmények irányában
mutatkozik, nem sikerült megszüntetni.
Ezért a nyitottság, az átláthatóság valamint a deliberatív demokrácia elõmozdítása vált központi gondolattá. Ezt a legújabb trendek, a web 2.0 alkalmazások
és az ezek mögött megfogalmazott filozófia és viselkedésmód remekül alátámasztja.
A világ pénzügyi kiadásainak megközelítõleg harminc százalékát a kormányzati szférában költik el. Tehát a közigazgatás hatékonyságának néhány százalékpontnyi növelése is igen jelentõs
megtakarítást jelenthet makroszinten.
Ugyanakkor a felhasználók oldalán is jelentõs lehet a megtakarítás az online szolgáltatások igénybevételével.
A közigazgatás elektronizálása professzionális és politikailag kiemelt jelentõségû szakterületté vált az utóbbi idõben.
Az Európai Bizottság által gyûjtött adatok
szerint 2004-ben az Unió közel
tizenkétmilliárd eurót költött e-közigazgatásra. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban a 2007-es évben ennél is többet,
közel tizennyolcmilliárd eurót költöttek el
ezen a területen.

A nemzeti rendszereknek fejlõdésük
során egyre inkább meg kell felelniük a
nemzetközi, határokon átnyúló együttmûködés képességének. Ezáltal elõtérbe
kerül a nyílt szabványok és a szabad
szoftverek használata, valamint az olyan
kulcsmegoldások elterjesztése, mint az eazonosítás és az e-közbeszerzés.
Minden fejlett országban kiemelhetõ egy-egy zászlóshajóprojekt. Ezek a
projektek kicsiben mutatják meg az eközigazgatásban rejlõ lehetõségeket.
Ilyen például Észtország e-szavazási rendszere, az Egyesült Királyság e-petíció projektje, vagy a UK Online nyilvános hozzáférési hálózata, Szingapúr egykapus engedélykiadási rendszere vállalkozásoknak
– sorolja a példákat az írás. Hazánkban
ilyen például az Ügyfélkapu rendszerének
kiépítése, valamint az e-adózás kötelezõvé tétele.
A disszertáció – a Budapest Portál
honlapjának elemzésével – kitér arra is,
hogy miként sikerült megoldani az önkormányzati tevékenység egyik legtipikusabb dokumentumtermékének, a közgyûlési írásos anyagoknak az elektronikus
nyilvánosság számára történõ archiválását és szolgáltatását. A Budapest Portállal
kapcsolatban a szerzõ megjegyzi, hogy
az elõbb említett tartalmak csak igen nehezen találhatók meg az oldalon.
Végül szó esik a Közszolgáltatások
2.0 névre keresztelt hosszabb távú vízióról, koncepcióról is. Ennek központi gondolata, hogy a közszolgáltatásokat ne a
fogyasztóknak szánt küldeményekként
kezeljük. A cél, hogy az eddig passzív felhasználóból aktív résztvevõt kell formálni,
aki partnerként képes viszonyokat kialakítani. Az általuk elõállított, tömeges és élõ
tartalom egyenesen a felhasználók által
mozgásban tartott állam víziója felé mutat – fogalmazza meg tömören a filozófiát Kerekes Pál.
Munkatársunktól
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A

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

t ö r t é n t

Még várni kell az M9-esre
Az országgyûlésben elhangzott, önkormányzatokat érintõ felszólalásokból

Azonnali kérdést tett fel
Gyimesi Endre (Fidesz) a parlament február 23-ai ülésnapján
Semmitmondó ígérgetés, vagy
valóság címmel az autópályaépítésekkel kapcsolatban. A
kérdésre Puch László közlekedési, hírközlési és energiaügyi
minisztériumi államtitkár válaszolt. Ezekbõl kiderült, hogy az
M9-es Szombathely–Zalaegerszeg–Nagykanizsa közötti szakaszának kiépítésének megkezdése legkorábban 2010-re
várható. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy 2002 óta duplájára nõtt az autópályák hoszsza Magyarországon.

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr! A
kormány többször tett ígéretet az
autópálya-hálózat bõvítésére. Az
M7-es esetében volt is elõrelépés,
bár túl sok költséggel és nagy idõráfordítással. Nagy adósság viszont az
M9-es autópálya tervezése és kivitelezése.
Szabó miniszter úr tavaly arról
tájékoztatott, hogy az M9-es tervezési üteme Vasvár és Szombathely
között 2014–2020, Nagykanizsa és
Vasvár között szintén 2014–2020.
Ha egy stratégiai fontosságú útszakasz tervezésére a szakminiszter ilyen
távlatokban gondolkodik, akkor mit
várhatunk a megvalósítással kapcsolatban? Régen nem a tervezésrõl, hanem a megvalósításról kellene beszélni. A gazdaságélénkítés jó példája lehetne az M9-es tervezésének befejezése, és a megvalósítás véghatáridejének meghatározása. A Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2002 óta sürgeti ezt. Így az ország délnyugati része is versenyképes
befektetõi célpont lehetne.
Létrejönne az A2-es és az M7-es
összekötése, a délnyugati országrész
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nyithatna nyugatra, keletre és északra, növelve Szombathely, Sárvár, Vasvár, Zalaegerszeg és Nagykanizsa térségének versenyképességét. Munkahelyteremtõ beruházásoknak adhatna otthont, s levezethetné a nagy tömegû forgalmat is. Hiányában a nyugat-dunántúli régió csak virtuális valóság, nincs észak–dél irányú összeköttetés, így Zala és Vas akár megszüntetését is kezdeményezhetné. Ez
az útfejlesztés mindenki számára
fontos.
Kérdezem: szándékukban áll-e
az M9-es Szombathely–Zalaegerszeg –Nagykanizsa közötti szakaszának mielõbbi kiépítése, milyen lépéseket tesznek a tervezés felgyorsítására, s a megvalósítás elkezdésére,
és igaz-e, hogy dolgoznak egy húsz
kilométerrel odébb húzódó Szombathely–Körmend–Rédics szakasz megvalósításán, amely miatt Vas megye déli része és Zala megye végleg kikerülne a gazdasági vérkeringésbõl.
Várom válaszát.
PUCH LÁSZLÓ közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt képviselõ úr! Azt gondolom,
hogy természetesen ön pontosan tudja, hogy mikor kezdõdtek meg az elõkészítések, és azt, hogy 2002-ben elõször szó váltódott már arról, hogy az
M9-es útra szükség lesz. Tehát azt
gondolom, nemcsak szándék kérdése,
hanem a lehetõségeket is mérlegelni
kell, amikor egy gyorsforgalmi útépítésrõl születik döntés.
A programban 2013-ig valóban
nincs benne, hogy ez az M9-es szakasz
megépülne, viszont az elõkészítése
megkezdõdött, és természetesen ezt
lehet mondani lassúnak és gyorsnak,

de a szakmai elõkészítések folynak, és
várhatóan 2010 elejére leszünk abban
a helyzetben, amikor a környezetvédelmi dokumentációk és hatástanulmányok elkészülnek, majd azt követõen
lehet az engedélyezési tervvel foglalkozni. De ez is csak a Nagykanizsa–Vasvár szakaszra érvényes. A Vasvár–Szombathely tekintetében még a
jelenlegi tanulmányterv és a környezetvédelmi vizsgálat is csak most kezd
megrendelésre kerülni, ugyanis ezek
nemcsak szándékok, hanem ezek kemény forráskérdések is.
Egyébként azt gondolom, természetesen megértve az ön helyzetét,
hisz mindenki a saját környezetének kíván elõnyöket kovácsolni, és a kérdésében is benne van, hogy ezt fontosnak
tekinti-e a kormány. Higgye el, fontosnak tekinti. Azt is szeretném önnek
mondani, hogy ha véletlenül megerõsítés történne a 86-os Körmend–Rédics
szakaszán, azt gondolom, az is annak
a térségnek egy erõs fejlesztése, hisz
egy jobb út jön létre. Ez nem az M9-es
versenytársa, az M9-es egy önálló projekt, továbbra is így van tervezve. Egy
közös szakasz van, ami a hatékonyság
szempontjából is megéri.
Egyébként meg ami azt illeti, hogy
ki mit ígért: én azért szeretném önt
megnyugtatni – és természetesen önnek van térképe, le tudja mérni a méreteket –, ezeregyszáz kilométer autópálya és gyorsforgalmi út van jelenleg
a magyar autópálya-kezelõk kezelésében Magyarországon, a magyar területeken, és 2002 nyarán ez 534 kilométer volt. Természetesen ön mondhatja,
hogy ez nem több, mint a fele, de azt
gondolom, a számok ebben kegyetlenek.
Köszönöm szépen.
Munkatársunktól

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

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

Egészségügyi intézmények foglalkoztatási
támogatása

Vállalkozói és ipari
infrastruktúra fejlesztése

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 tízszázalékos kapacitáscsökkenése több ezer egészségügyben dolgozót érint. Az átszervezések és a funkcióváltások, intézményi
összevonások következtében kialakuló
humán kapacitástöbbletet át kell irányítani azokba az intézményekbe, ahol

Támogatás megnevezése: DAOP- 2009
– 1.1.1/A. – Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 05. 15.
Támogatás célja: „A“ pályázati cél:
• Barnamezõs ipari területek részcél,
• Ipari park címmel rendelkezõ területek infrastrukturális fejlesztése részcél
„A“ pályázati cél esetén: 1. Ipari parknak a 186/2005. (IX.13.) Kormányrendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium által Ipari
park valamint Minõsített ipari park
címmel ellátott terület minõsül. Jelen
pályázat keretében Ipari park címmel
rendelkezõ ipari park barnamezõs valamint terület bõvítés esetén zöldmezõs beruházás fejlesztésére pályázhat.
Új ipari park kialakítása ezen konst-
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rukció keretén belül nem támogatható.2. Barnamezõs ipari területi fejlesztésnek minõsül az alábbi területek fejlesztése:
• az adott település településrendezési tervében ipari területnek minõsített
terület, melynek a korábban termelésre vagy szolgáltatásra használt terület
legalább ötven százaléka jelenleg nincs
használatban, vagy
• az adott település településrendezési tervében különleges területnek minõsített katonai eredetû, használaton
kívüli egykori honvédségi terület, vagy
• mezõgazdasági eredetû: használaton kívüli állattartó telep, volt major.
Jelen pályázat keretében zöldmezõs
ipari terület fejlesztése nem, kizárólag
barnamezõs fejlesztés támogatható.
„B“ pályázati cél: vállalkozói inkubátorházak létesítése, fejlesztése
„B“ pályázati cél esetén:
Inkubátorháznak minõsül az olyan ingatlan vagy ingatlanegyüttes, amelyben a pályázó az oda betelepült vállalkozások számára mûhely és/vagy iroda
bérletet, valamint a mûködéshez szükséges egyéb szolgáltatásokat biztosít.
Támogatás mértéke (%): 50
Támogatás minimális összege:
15 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
250 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 6–15
Bõvebb információ: www.darfu.hu

Fenntartható életmód és
fogyasztás
Támogatás megnevezése: KMOP2008-3.3.4-A/B – Fenntartható életmód és fogyasztás
Beadási határidõ: 2009. 04. 10.
Támogatás célja: A pályázati kiírás célja a fenntartható életmód és az ehhez
kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével, illetve a fenntarthatóság
szempontjából mintaértékû komplex
fejlesztések támogatásával. Így cél a
fogyasztók környezettudatosságának,
környezetkultúrájának és környezetetikájának fejlesztése, fõleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és sza-

P á l y á z a t f i g y e l õ

badidõ). A pályázati konstrukció ahhoz
kíván hozzájárulni, hogy a különbözõ
érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttmûködésének eredményeként a társadalom
minél szélesebb körében tudatosuljon
a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint
javuljon a különbözõ fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetõsége és használata.
Támogatás mértéke (%): 95
Támogatás minimális összege:
10 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 6
Bõvebb információ:
www.kozpontiregio.hu

Testvérvárosi találkozók
támogatása
Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja,
hogy összehozzák a részt vevõ települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttmûködés mellett
erõs informális, személyes kapcsolatok
alakuljanak ki közöttük.
Mit támogat a program?
• az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövõjének és értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében
való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét,
helyi vagy egyéni szinten tapasztalható
elõnyeirõl, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között, stb.;
• a résztvevõk között szövõdõ barátság: személyes kapcsolatok kialakulása
a testvérvárosok lakói között, egymás
mindennapi életének megismerése, a
kulturális sokszínûség és az európai
közös kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb;
• az aktív részvétel: a helyi közösség
(egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztve-

võk aktív szerepvállalása (mûhelyfoglalkozások, közös kulturális elõadások,
sportesemények), stb.
Ki pályázhat?
Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal
rendelkezõ önkormányzatok, vagy
ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település
nyújtja be, amely a találkozó helyszíne
lesz.
A támogatás formája átalánydíj, a
résztvevõk száma és a találkozó idõtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták szerint.
A megítélhetõ támogatás mértéke minimáálisan 2 500 EUR/projekt maximáálisan 22 000 EUR/projekt lehet. Abban az esetben, ha legalább tíz település vesz részt a projektben, a támogatás akár 40 000 EUR/projekt is lehet.
Pályázati határidõk 2009-ben:
2009. március 1. Megvalósulási idõszak: 2009. június 1. – 2010. február 28.,
2009. április 1. Megvalósulási idõszak:
2009. augusztus 1. – 2010. április 30.
2009. június 1. Megvalósulási idõszak:
2009. október 1. – 2010. június 30.
2009. szeptember 1. Megvalósulási
idõszak: 2010. január 1. – 2010. szeptember 30.
Bõvebb információ: www.tpf.hu

A vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások
A támogatás célja: hogy a vidéki térség
településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerûsítése,
ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi
identitás megõrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.
A támogatás tárgya, elszámolható kiadások
(1) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe:
a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmények (a továbbiakban: 1. célterület)
aa) külsõ felújítására;
ab) építmény rendszeres látogatható-

ságának biztosítása esetén az érintett
épület vagy épületrész belsõ felújítására, korszerûsítésére;
ac) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására;
ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására;
ae) kapcsolódó zöldfelületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására;
af) kapcsolódó kerítésének kialakításra,
felújítására.
b) a természeti és a történelmi tájkép,
valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) természeti és történelmi látnivalók
bemutatását elõsegítõ, már meglévõ
útvonal mentén új pihenõhelyek létesítésére, meglévõk felújítására;
bb) természeti és történelmi látnivalók
közvetlen környezetének rehabilitációjára;
c) az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi
identitás fejlesztését és megõrzését,
környezeti tudatosságot elõsegítõ intézkedések megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület):
ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására;
cb) tájékoztató kiadványok készítésére
a helyi természeti és történelmi értékekrõl, a környezet védelmérõl;
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekrõl, környezet védelmérõl
táblák készítésére és elhelyezésére.
A támogatási kérelem benyújtása
(1) A támogatási kérelmet 2008. október 15. és 2008. november 30. között,
ezt követõen évente
a) május 1.- május 31., és
b) október 1. – október 31.
között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kirendeltségéhez, az
MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában, vagy az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint
az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül.
A pályázati felhívás teljes szövege letölthetõ a http://www.fvm.hu
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Februárban történt
Bekeményít az NFÜ
Az elnyert uniós támogatások visszavonását és az esetleges szabálytalanságok kivizsgálását helyezte kilátásba a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
azoknál az önkormányzatoknál, amelyek visszatartják a megbízást kapott
cégek pénzét. A Népszabadság információi szerint az NFÜ – egyebek mellett – azt várja el az önkormányzatoktól, hogy ne csak a megkötendõ, hanem a már érvényben levõ szerzõdéseikben is vizsgálják felül az úgynevezett
jóteljesítési garanciákat, és csak nagyon indokolt esetben tartsanak vissza
három-ötszázalékos mértéknél magasabb összeget.
2009. 02. 02.

Bizalmatlan polgármesterek
A falvak és az ország leszakadó térségeinek polgármesterei jóval bizalmatlanabbak a törvényhozással és az Európai Unióval szemben, mint a városok
és az ország fejlettebb régiói. Egyebek
között ezt mutatja az egykori belügyminiszterrõl elnevezett Szemere-indexnek az önkormányzatok bizalmát mérõ
barométere, amelyet településvezetõk
megkérdezésével állított fel a Helyi Obszervatórium. Az önkormányzati szövetségek és a nem kormányzati intézmények (pl. Állami Számvevõszék, bíróságok) élvezik leginkább a helyi vezetõk bizalmát. Viszonylag alacsony bizalmat kapott a törvényhozás, a sajtó
(ellenõrzés), a gazdasági környezet és
az Európai Unió.
2009. 02. 03.

vasszal a törvényhozás elé kerül a kérdés. A szaktárcánál úgy vélik: azért van
szükség új jogszabályra, mert a polgármesterváltás egyet jelent a jegyzõ leváltásával is, ám az sem ritka, hogy a
jegyzõ idomul a megváltozott hatalmi
viszonyokhoz. A Jegyzõk Országos
Szövetsége egyetért a felülvizsgálattal,
szerintük a jegyzõi kinevezést az államigazgatási hivatalok véleményéhez,
esetleg egyetértéséhez kellene kötni.
Az önkormányzati szövetségek azonban ezt elfogadhatatlannak tartják.
2009. 02. 04.

Zöldkártya kell a panelekre
Csak zöldkártya birtokában indulhatnak a lakóközösségek az új panelpályázaton; a szükséges tanúsítvány beszerzése többletköltséget jelent majd.
A tervek szerint az Önkormányzati Minisztérium szeptember végén írja ki az
idei panelpályázatot. Úgy tudjuk, hogy
a pályázati kiírás várhatóan egy – eléggé fontos – ponton változni fog. A pályázathoz ugyanis csatolni kell a lakások energiatanúsítványát, vagyis a
zöldkártyát, illetve a kivitelezõ nyilatkozatát arról, hogy a felújítás után legalább egy minõségi osztályt ugrik majd
a takarékossági besorolás. A besorolást a támogatás kifizetése elõtt újabb
tanúsítvány elkészíttetésével kell igazolni. Ez lakásonként akár százezer forint költségtöbbletet jelenthet majd.
2009. 02. 12.

az adott vezetõnek civil tisztsége mellett önkormányzati pozíciója is van, és
emiatt összeférhetetlenség alakul ki.
2009. 02. 13.

Elijesztette a segélykérõket
a vagyonosodási vizsgálat
Többen is kiléptek az önkormányzati
segélyezési rendszerbõl, amióta Balassagyarmaton a szociális segélyért jogtalanul folyamodók ellen vagyonosodási vizsgálatot kérnek az adóhatóságnál. Tavaly õsszel döntött Balassagyarmat vezetése a vagyonosodási vizsgálatok kezdeményezésérõl. Az önkormányzat tapasztalatai szerint a támogatottak öt-nyolc százaléka nyilvánvalóan nem valódi rászoruló.
2009. 02. 16.

Az önkormányzati képviselõk
felelõsségre vonásáról
Kilényi Géza alkotmányjogász szerint
önkormányzati képviselõt „igen“ szavazatáért nem lehet büntetõjogilag felelõsségre vonni, mivel a választóinak
tartozik politikai felelõsséggel –
közölte a Terézvárosi Önkormányzat.
Közleményük szerint Kilényi Géza, az
Alkotmánybíróság volt tagja a helyi
önkormányzati testületek tagjainak és
tisztségviselõinek felelõsségérõl szóló
szakvéleményében alátámasztotta és
megerõsítette az önkormányzat álláspontját, amely szerint önkormányzati
képviselõt „igen“ szavazatáért nem lehet büntetõjogilag felelõsségre vonni,
hiszen a választóinak tartozik politikai
felelõsséggel.
2009. 02. 16.

Szigorodik a helyi
összeférhetetlenségi szabály
Változik-e a Balaton-törvény?

Jegyzõk: új jogszabály kellene
Jogi értelemben állami védelmet adna
a jegyzõknek az önkormányzati tárca.
Gyenesei István a kormány és az önkormányzatok egyeztetõ fórumán beszélt már a javaslatról, de a jegyzõi státus ügyében nem sikerült megállapodniuk.
Ennek ellenére nem kizárt, hogy ta-
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Több településen kényszerülhetnek lemondásra civilszervezetek vezetõi öszszeférhetetlenség miatt, ha azt szeretnék, hogy egyesületük önkormányzati
támogatást kaphasson.
Egy új törvény alapján válaszút elé kerül számos civilszervezet vezetõségi
tagja: lemondanak társadalmi tisztségükrõl, vagy az egyesületük búcsúzik el
az önkormányzati támogatástól. Természetesen csak abban az esetben, ha

Túl szigorúnak tartják, ezért módosítanák a néhány hónapja elfogadott Balaton-törvényt az önkormányzatok. A
környezetvédelmi miniszter is azt
mondja: a jogszabály 46 települést lehetetlenített el, ezekben csatorna híján
nem adhatnak ki újabb építési engedélyt. A zöldtárca most azt vizsgálja,
hol szükséges nagyberuházással, és
hol lehet olcsóbb egyedi megoldással

V i s s z a t e k i n t õ

megvalósítani a szennyvízkezelést. Balatonfüred fideszes polgármestere szerint moratóriumot kellene biztosítani
az érintett településeknek 2012-ig,
ameddig a kormány is határidõt kapott
a hiányzó szennyvízberuházások megvalósítására.
2009. 02. 16.

Csak a következõ ciklustól
jöhet az ingatlanadó
2014-tõl vezetné be a kormány az ingatlanadót, ugyanakkor azt ma sem
tudni, hogy mely természetbeni juttatásokat adóztatnák meg, illetve milyen
mértékben emelkedne az üzemanyag
jövedéki adójának szintje. A közigazgatási reform keretében az ezerötszáz
lakosúnál kisebb településeken körjegyzõséget hoznának létre, a kistelepüléseken pedig a polgármesteri tisztség csak társadalmi megbízatásban
lenne betölthetõ.
2009. 02. 18.

Ráfáznak az áfaemelésre az
uniós pályázók
Az áfa tervezett háromszázalékos növelése olyan többletterhet róhat az
uniós pályázatokon fejlesztési pénzt elnyert önkormányzatokra, amelyeket
képtelenek finanszírozni. Emiatt a
helyhatóságok Bajnai Gordon szakminiszterhez fordulnak és arra kérik, találjon megoldást.
A közösségi pénzeket elnyert helyhatóságok beruházásaik költségvetését
húszszázalékos áfakulcs mellett készítették el, és ehhez igazították az önrészt is. Ha magasabb lesz az áfa, a
projektre rakódó pluszterhet a helyhatóságoknak kell elõteremteniük. Egy
1,2 milliárdos program esetében ez
harmincmillió forintot jelent.
2009. 02. 20.

Mire költhetünk
1,1 milliárdot?
Megjelent a kormány rendelete a helyi
önkormányzatok számára az idén rendelkezésre álló nyolcszázmillió forintos
vis major-keret, valamint a mellé ren-

delt háromszázhatvanmilliós tartalék
felhasználásának szabályairól. A költségvetésben a helyi önkormányzatok
támogatási tételei között szereplõ vis
major-keret felhasználása decentralizált, a támogatásokról a regionális fejlesztési tanácsok döntenek. A döntésrõl tájékoztatni kell az önkormányzati
minisztert, aki öt napon belül kifogással élhet, ekkor egyeztetnie kell az illetékes tanáccsal. Minden tanács március 5-ig teszi közzé a jelentkezési felhívást, de az önkormányzatok december
1-jéig adhatnak be kérelmeket.
2009. 02. 23.

Az állam fizeti
a létszámcsökkentést
A helyi önkormányzatoknál és a többcélú kistérségi társulásoknál megszûnõ
álláshelyek után járó felmentési idõ bérének felét, a végkielégítés egészét átvállalja az állam – derül ki az errõl szóló önkormányzati miniszteri rendeletbõl. A támogatásra a pályázatok három ütemben nyújthatók be. Az elsõnek április 10., a másodiknak július
10., míg a harmadiknak szeptember
28. a beadási határideje. A pályázatot
a Magyar Államkincstár területi szervéhez kell benyújtani, az elbírálást az önkormányzati miniszter által létrehozott
bizottság végzi. A pályázat keretében a
tényleges létszámcsökkentés alapján
megszûnt álláshelyeket betöltõk – jogszabály szerinti – járandóságára lehet
fedezethez jutni. A felmentési idõre járó bér felét, a végkielégítés egészét vállalja át az állam.
2009. 02. 24.

nek – állította a négy közgyûlési elnök
sajtótájékoztatóján Szûcs Lajos – a megyerendszer Szent István-i örökségünk,
hazánk egyik büszkesége, mivel a legrégebb óta folyamatosan mûködõ világi intézményrendszerünk – mondta
Pest megye közgyûlésének elnöke.
2009. 02. 25.

Szétválasztanák a helyi és a
parlamenti választásokat
Megalakult Önkormányzatok Szövetségének Konzultatív Fórumán a hat országos önkormányzati érdekképviseleti
szerv vezetõi elsõ alkalommal tartottak
közös tanácskozást. Az önkormányzati
és az országgyûlési választási ciklus
idõbeni szétválasztását is javasolja a
szerdán megalakult Önkormányzatok
Szövetségének Konzultatív Fóruma. A
hat országos önkormányzati érdekképviseleti szerv vezetõi szerdán elsõ alkalommal közösen tartottak tanácskozást.
2009. 02. 26.

Hárommilliárdnál több óvodák, iskolák felújítására
Az önkormányzati miniszter bölcsõdék
infrastrukturális fejlesztésére ötszázmillió, óvodákéra és iskolákéra 3,1 milliárd,
iskolabuszok
beszerzésére
újabb
ötszázmillió forintot irányzott elõ erre az
évre. Az idei költségvetésben 4,1 milliárd
forint szerepel arra a célra, hogy az önkormányzatok ebbõl pályázaton támogatást kapjanak bölcsõdéik, iskoláik felújítására, és iskolabuszok beszerzésére.
2009. 02. 27.

Millenniumi megyék ünnepe
Csipet raknak a pécsi kutyákba
Négy megye, Pest, Fejér, Veszprém és
Zala idén ünnepli fennállásának
ezredik évfordulóját. Az önkormányzatok egész éves programsorozattal
ünneplik a millenniumot, de ami a legfontosabb, közösen, egymással összefogva mutatják be Magyarországnak
és a nagyvilágnak a történelmi és kulturális örökségüket. Az ezeréves múlt
és a millenniumi ünnepségsorozat is
azt jelzi, hogy nemcsak múltja, hanem
jövõje is van a magyar megyerendszer-

Szigorítja az állattartást Pécs önkormányzata a közeljövõben, ennek részeként 2011. júliustól minden kutyát
kötelezõen mikrocsippel látnak el.
Kahutek Annamária, az önkormányzat
hatósági fõosztályvezetõ-helyettese elmondta: a város vállalja a leolvasókészülékek beszerzését és a központi regisztráció fedezetét, ez együttesen
húszmillió forintba kerül.
2009. 02. 27.
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H i r d e t é s

Magyar
Urbanisztikai
Társaság
M E G H Í V Ó
a Magyar Urbanisztikai
Társaság által szervezett
HILD-DÍJAS TELEPÜLÉSEK
TALÁLKOZÓJÁRA, melynek
címe
„Együttmûködés a
városközpontok
megújításában”
A konferencián kerül átadásra az urbanisztika terén
kimagasló szakmai teljesítmények elismerésként a
2009. évi egyéni Hild Jánosdíj is.

Localinfo

Polgármesterek, döntéshozók és vállalkozók független havilapja

Ízelítõ a programból
• A városközpontok – mint
a településfejlesztés kulcstényezõi – megújítása

• Csurgó múltja és jövõje
• Városnézés Nagykanizsa és
Csurgó fõépítészével
Idõpont: 2009. április 2–3.

• Kerekasztal-beszélgetés: A
partnerségi megvalósulás
tapasztalatairól a
funkcióbõvítõ városrehabilitációs pályázatok és tervek
elkészítése során
• Polgármesterek–Városok
fóruma: A partnerség
szerepe a városközpont
rehabilitációban, különös
tekintettel a privát
beruházókra
• Ünnepélyes egyéni Hilddíjátadó

Helyszín: Nagykanizsa
(Medgyaszay-ház) – Csurgó
(Csokonai Közösségi ház)
A rendezvényen a részvétel
díjtalan.
A további részletek, jelentkezési lap és információ a
szállásról letölthetõ a
www.mut.hu oldalról.

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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