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Ezeken a hasábokon általában azt
szoktuk latolgatni, hogy mi lesz?
Mára oda jutottunk, hogy az is nagy
fejtörést okoz, most mi van egyáltalán?
Csak kapkodjuk a fejünket. Maga ellen kezdeményez bizalmatlansági indítványt a miniszterelnök. Aztán napokig Miniszerelnök kerestetiket játszik az ország – már-már
kabaréba hajlóan. Bokros Lajos, aki
alig egy-két hete ajánlkozott Dávid Ibolya parlamenti
indítványa útján az ország elsõ emberének, amikor erre más
pártok is kérik, akkor már nem akar az lenni. Neves bankárok, akik személye megnyugtatná a pénzvilágot, sorra nemet
mondanak. A Fidesz hallani sem akar semmiféle kompromisszumról, csak elõre hozott választásokról – pedig elég
sokan példálóznak azzal, hogy gazdasági vészhelyzetben
hány és hány országban fogott össze az ellenzék és a kormányoldal. Szakértõk egy része is azt bizonygatja, hogy csak
az elõre hozott választás segíthet, mások szerint éppen az
hozna ránk bajt, ha azonnali intézkedések helyett több hónapi választási kampánycsatákba bonyolódnánk.
Nehéz tisztán látni, mikor világosan látszik, hogy azok is
sötétben botorkálnak, akikrõl sokáig azt hittük, õk tudják...
És ez még csak a jelen. A legrövidebb távú jövõ is egészen kalkulálhatatlan. Mihez nyúl hozzá az új kormány? Mit
vesznek el, mit rövidítenek meg? Hogyan fogja mindez érinteni az önkormányzatok már megszavazott költségvetéseit?
Bármilyen intézkedések szülessenek is, elégségesek lesznek
ahhoz, hogy stabilizálják a helyzetet? Nem romlik tovább a
világgazdasági helyzet, és az nem kényszerít további lépésekre? Az új kormány csak a költségek lefaragásán gondolkodik, avagy elindít strukturális reformokat is? Ha azzal számolunk, hogy jövõ tavasszal lesznek a választások, akkor
hozzányúlnak még az önkormányzatok, a közigazgatás világához?
A kormány és az önkormányzati érdekvédelmi szövetségek nagyjából egyezségre jutottak egy átfogó reformcsomagról. Érdekli ez majd az új kabinetet? Hozzájárul-e bármelyik kétharmados törvény megváltoztatásához a Fidesz,
miközben azzal kalkulál, hogy a következõ választáson egyedül is elérheti a kétharmadot, és akkor minden úgy lesz,
ahogyan õ akarja?
Gondolkodik-e itt valaki racionálisan? Létezik-e pártok
fölötti érdek?
Csak egyetlen aktuális példa: Seres Mária kezdeményezésére hatszázezer aláírás gyûlt össze egy népszavazásra a
képviselõk költségtérítésérõl. Vagyis a népszavazást egészen
biztosan ki kell írni. Seres Mária azt javasolta, tartsák az EPválasztásokkal együtt, akkor nem ötmilliárdba, csak ötmillióba kerülne. Valamennyi párt nemet mondott, azzal az indokkal, hogy összezavarodnának a választópolgárok. Attól persze nem zavarodtak volna össze, ha elõre hozott választásokat tartanak az EP-voksolásokkal egy idõben.
Miben reménykedhetünk?
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu
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Új utak a kicsik napközbeni ellátására
A családi napközik csökkenthetik a bölcsõdei férõhelyhiányt

Sok településen nemhogy a
lakosok, de még az önkormányzati tisztviselõk sem
igen tudják, mi a családi napközi. Pedig minden települési
önkormányzat kötelezõ feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása,
így ahol bölcsõdét kialakítani
nem kötelezõ, ott családi
napközi létrehozásával, vagy
összevont óvoda-bölcsõdével
tudnak eleget tenni az ellátási kötelezettségnek. A családi
napközik kialakításának adminisztratív feltételei ráadásul enyhültek, igaz, az állami
normatíva is mérséklõdött
némileg. A jelenleg elbírálás
alatt álló EU-pályázatok támogatásával ezerötszáz új
bölcsõdei férõhely jöhet létre, de ennek még kb. a tízszeresére lenne szükség.
Az elmúlt években némiképp emelkedett a bölcsõdei férõhelyek és a bölcsõdébe beíratott gyerekek száma, ám
volt honnan fejlõdni: a bölcsõdések
száma 2002-ben negatív csúcsot döntött, amikor nem érte el a 29 ezret a
beíratottak száma. Összehasonlításképpen: 1979-ben majd 72 ezer gyermeket látott el az intézményrendszer.
Az elmúlt öt évben mintegy ezer új
bölcsõdei férõhely jött létre – köszönhetõen elsõ sorban az EU-támogatásoknak (HEFOP 4.2.) –, a bölcsõdék
száma pedig a 2003-as 515-rõl 561re emelkedett; de ez még mindig jócskán elmarad a rendszerváltás elõtti
1084-tõl.

CSAK

TÍZ SZÁZALÉKUK

KERÜL BE A RENDSZERBE
Ma Magyarországon több mint 25
ezer bölcsõdei férõhely van, és több
mint 32 ezer gyermeket látnak el 561
intézményben. Ezt a számot növelik a
családi napközik (205 intézmény, közel
1 300 férõhely) és az integrált óvodák
férõhelyei (119 intézmény). Mint azt a
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Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól megtudtuk, a körülbelül háromszázezer bölcsõdés korú (hathónapostól három és fél éves korig) gyermek
több mint tíz százaléka részesül bölcsõdei ellátásban. A szaktárca szerint
nyolc-tízezerrel kellene növelni a jelenlegi férõhelyek számát – ebbõl most
úgy tûnik, ezerötszáz meglesz. A napközbeni gyermekellátás fejlesztésére,
férõhelybõvítésre (bölcsõde, óvodában
mûködõ bölcsõdei csoport, családi
napközi) ugyanis uniós forrás áll rendelkezésre a Regionális Operatív Programok keretén belül. Jelenleg a pályázatok elbírálása folyik, rövidesen négy
és fél milliárd forint találhat gazdára,
férõhelybõvítésre és felújításra.

TÖBB

ÉVES

VÁRÓLISTÁK
A bölcsõdékbe az eddig elmondottak
okán óriási a túljelentkezés, s aki el
akarja helyezni gyermekét esetenként
trükközésre kényszerül. Van például
olyan fõvárosi kerület, ahol már a gyermek születésekor be kell jelentkezni
ahhoz, hogy kétéves korában legyen
férõhelye. Persze itt még mindig lénye-

gesen jobb a helyzet, mint vidéken, hiszen a fõvárosban legalább van bölcsõde. Ez ugyanis csupán a települések
hét százalékán igaz. A gyermekes családok negyvenhárom százaléka olyan
településen lakik, ahol nincs bölcsõde,
a szegénységben élõ családok ötvenöt
százaléka nem tud az ellátáshoz lakóhelyén hozzájutni, mivel a szegényebb
térségekben még kevésbé képes az önkormányzat bölcsõdét fenntartani; a
bölcsõdék kilencvennégy százalékának
tudniillik önkormányzat a fenntartója.
A 230 bölcsõdével rendelkezõ település kilencven százaléka város, mindöszsze tíz százalék község.

NÕTT

A NORMATÍVA , DE A

FENNTARTÁSHOZ KEVÉS
Az elmúlt hat évben nominálértéken
másfélszeresére nõtt a bölcsõdék normatív finanszírozása: míg 2003-ban
361 ezer forintot hívhattak le az önkormányzatok erre a célra, idén ez az
összeg 540 ezer forint. Az idõszak
alatt a KSH adatai szerint mintegy
harmincszázalékos infláció volt, tehát
reálértéken körülbelül húsz százalékkal
nõtt a bölcsõdék finanszírozása, ez
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azonban még mindig nem elég kecsegtetõ ahhoz, hogy tömegesen nyissanak bölcsõdéket az önkormányzatok. Az idei válságköltségvetés ráadásul ezt a területet sem hagyta érintetlenül, hiszen 2008-ban az ideinél magasabb volt a támogatás; 547 ezer forint. A támogatás mértéke egyébként
növelhetõ lenne, ha kistérségi társulási
fenntartásban mûködtetnék a bölcsõdéket, ám egyelõre ez nagyon nem jellemzõ.

HOGYAN

TELJESÍTHETÕ AZ

ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG?
A települések kilencvenhárom százalékán tehát nincs bölcsõde, és az önkormányzatok anyagi helyzetüknél fogva
többnyire nem is gondolkodnak a változtatásról. Pedig valamennyi települé-

si önkormányzat kötelezõ feladata a
gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítása; igaz, bölcsõdék létrehozása és fenntartása csak a tízezer lakosnál nagyobb lélekszámú településeken
kötelezõ. Ahol az önkormányzat nem
képes bölcsõde alapítására, fenntartására, és a gyermekek létszáma is alacsony, ott a rugalmasabban alkalmazható családi napközik és az óvodákhoz
integrált bölcsõdék (bölcsõde és óvoda
együttes mûködése) jelentik a megoldást.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szerint középtávon indokolt és
lehetséges a bölcsõdék és az óvodákhoz integrált bölcsõdék férõhelyszámának legalább ötvenszázalékos emelése.

KISTÉRSÉG

IS TARTHAT

FENT CSALÁDI NAPKÖZIT
Miközben Pest megyében már ötvenhat családi napközi mûködik, Veszprémben vagy Zalában egy sem, és Szabolcsban, illetve Hajdú-Biharban is
csupán egy-egy. Az egyenetlen eloszlás

mögött fõleg az intézményi forma különbözõ mértékû ismertsége és elismertsége áll. Nem árt tudni például,
hogy családi napközi mûködtetését
nemcsak civil vagy gazdasági, illetve
szociális vállalkozások szervezhetik
meg, hanem önkormányzatok, kistérségek, vagy akár egyházak is. A vállalkozók ráadásul csak a normatíva harminc százalékát vehetik igénybe, így
vállalkozási alapon csak ott érdemes
ilyen intézményt létrehozni, ahol mutatkozik némi fizetõképes kereslet. Az
önkormányzat ebben az esetben is
dönthet úgy, hogy a rászorultak számára bizonyos számú férõhelyet támogat az egyébként üzleti alapon szervezõdött családi napköziben.
A tízéves múltra visszatekintõ
családi napközi rendszerét 2003 óta
támogatja normatív alapon az ál-

lam. A normatíva összege 2007-re
két és félszeresére növekedett, majd
egy év stagnálás, s az idei évre itt is
némi csökkenés következett be. Jelenleg 246 ezer forintos támogatást
igényelhetnek az önkormányzati, civil vagy egyházi fenntartású családi
napközik a tavalyi 250 ezer forint
helyett. A szociális minisztérium tájékoztatása szerint a családi napközi
szolgáltatás akkor mûködõképes, ha
a fenntartó a normatíva száz százalékát igénybe tudja venni, és az önkormányzat is ellátási szerzõdés keretében támogatja a fenntartását.

MI

FÁN TEREM A CSALÁDI
NAPKÖZI?

Családi napközibe húszhetestõl tizennégy éves korig vehetõ fel gyermek. A
családi napközit az üzemeltetõ saját
otthonában, vagy más, e célra kialakított helyiségben lehet mûködtetni. A
családi napköziben legfeljebb öt – ha
fogyatékos gyermekekrõl van szó legfeljebb három – gyermek helyezhetõ
el, illetve ha segítõje is van a szolgálta-

tást biztosítónak, akkor legföljebb hét
gyermek. A családi napköziben szolgáltatást nyújtó számára szakképesítés
megszerzését nem írják elõ, viszont
egy – jogszabályban meghatározott
tartalmú – felkészítõ tanfolyamot eredményesen el kell végeznie.
A kis létszámmal dolgozó rendszer rugalmas, alkalmazkodik a szülõk
idõbeosztásához, és a gondozók személyre szabottan segítik a rájuk bízott
kicsinyek egészséges fejlõdését.

KÖNNYÍTÉSEK
AZ ELINDULÁSBAN
Az Országos Tisztiorvosi Hivatal
szakértõivel együttmûködésben idén
elkészült, és az Egészségügyi Minisztérium egyetértésével elfogadásra
került A családi napközi mûködésének követelményei címû módszertani útmutató, amely tartalmazza többek között a létesítés és a mûködtetés tárgyi feltételeit, a gondozás, nevelés alapelveit és követelményeit,
alapvetõ szabályokat és a szükséges
dokumentációkat, formanyomtatványokat. A dokumentum letölthetõ a
Magyarországi Családi Napközik
Közhasznú Egyesületének honlapjáról (www.csana-info.hu).
Az útmutató szerint családi
napközi akkor kezdheti meg mûködését, ha érvényes mûködési engedéllyel rendelkezik. Ez évtõl könnyítést jelent többek között, hogy egy
fürdõszoba is elegendõ ahhoz, hogy
egy épületben családi napközi nyílhasson (lásd keretes írásunkat).

EGYESÍTETT
ÓVODA-BÖLCSÕDE
A szakmai egyeztetések befejezése
után az Új Tudás program keretében
jelentõs számban jöhetnek létre az
óvodákhoz integrált bölcsõdék. Ezt az
új napközbeni ellátási formát – az egységes, az óvodai és a bölcsõdei nevelést megvalósító intézmények, egységes óvoda-bölcsõdék – a közoktatási
törvény 2008 júniusi módosítása vezette be.
Egységes óvoda-bölcsõde akkor
hozható létre, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsõdét mûködtetni, és a gyermekek száma nem
teszi lehetõvé az óvodai csoport és a
bölcsõdei csoport külön-külön létrehozását, feltétel továbbá, hogy minden, a
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településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ legyen. A 4/2009. (II. 18.) OKM
rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI.
8.) MKM rendelet módosítása tartalmazza a mûködéssel kapcsolatos feltételeket.

EGYSÉGES

VEZETÉS,

SZAKMAI ÖNÁLLÓSÁG
A bölcsõde-óvoda közös intézmény
kialakítása a három éven aluliak
napközbeni ellátásának csak egyik
lehetséges módja, semmiféleképpen
nem válhat sem divattá, sem pusztán anyagi megfontolásokon alapuló megoldási lehetõséggé – figyelmeztet az új ellátási forma szakmai

hátterét megalapozó tanulmány
(Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes,
dr. Bakonyi Anna és Kovácsné Bárány
Ildikó: Bölcsõde-óvoda közös intézményként történõ mûködtetése,
2009. február, letölthetõ az SZMM
honlapjáról). A tanulmány leszögezi:
a jól mûködõ közös intézmények
esetében mind a bölcsõde, mind az
óvoda megõrzi szakmai önállóságát,
csupán épülethasználat és gazdálkodás szempontjából mûködnek egységben, és intenzív (szemléleti, metodikai) pedagógiai együttmûködés
jellemzi õket.
Bakonyi Anna A napközbeni kisgyermekellátás terén várható változások Zala megyében címû elõadásában az integrált intézményi
forma létrehozása indokaként azt
mondta: felmérések igazolják, hogy

Tudnivalók a családi napközi létrehozásáról
Családi napközi akkor kezdheti meg mûködését,
ha érvényes mûködési engedéllyel rendelkezik.
Családi napköziben ellátást az a nagykorú,
cselekvõképes, büntetlen elõéletû személy nyújthat, aki személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és a
jogszabályban meghatározott tanfolyamot eredményesen elvégezte.
A családi napközit mûködtetõ személynek
igazolnia kell, hogy betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén helyettesítése
megoldott.
Ha a mûködtetõ saját otthonában nyújtja
az ellátást, háziorvosi igazolással kell tanúsítania,
hogy a vele közös háztartásban élõ személy
egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó
gyermekeket.
Alapfeltételek
A száraz, világos, jól szellõztethetõ és fûthetõ lakásnak, háznak, épületnek alkalmasnak kell lennie a gyermekek ellátására.
A gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az esetleges balesetek megelõzhetõek, elkerülhetõek legyenek.
A mûködést engedélyezõ szervnek a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozóan be kell szereznie:
• az illetékes ÁNTSZ igazolását, hogy megfelel a közegészségügyi követelményeknek,
• a tûzoltó-parancsnokság véleményét,
hogy megfelel a tûzvédelmi elõírásoknak,
• az illetékes építésügyi hatóság véleményét, hogy az épület megfelel az építési hatósági
követelményeknek.
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Könnyítések
A korábbiakhoz képest egyszerûsödtek a családi
napközik létrehozásának feltételei. Könnyítések
többek között:
• Elegendõ 1 db fürdõszoba, de a fertõtlenítésre fokozottabb figyelmet kell fordítani.
• A mosogatás szabályainál elegendõ a 60
Celsius-fokos mosogatógép alkalmazása.
• Az alapfokú közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai, minõségbiztosítási és környezetvédelmi
ismereteket beépül a felkészítõ tanfolyam tematikájába.
• Családi napközi létesítésére, mûködtetésére nem a HACCP elõírásai vonatkoznak.
• A módszertani útmutatóban hivatkozás
a fertõtlenítésre vonatkozó tudnivalókról a Tájékoztató a fertõtlenítésrõl szóló, az Országos Epidemiológiai Központ által legutóbb 2007-ben kiadott könyvben szerepelnek, így a mûködtetõk
az OTH által elfogadott fertõtlenítõszereket használhatják.
Pozitívumként említhetõ továbbá, hogy a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosítása kapcsán a családi napközi mûködési
engedélye kiadására irányuló eljárásba az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében nem kell bevonni az Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt
(MGSZH) szakhatóságként.
Pénzügyek
A családi napközi keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellá-

a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetû és a mélyszegénységben élõ családok gyermekeinek –
akik száma sajnos rohamosan nõ –
az étkezés is problémát jelent. Ez a
forma újabb lehetõség, hogy a kisgyermekek mielõbb bekerülhessenek
az intézményes nevelés rendszerébe,
s így biztosított legyen számukra az
alapvetõ fejlõdésüket meghatározó
napi háromszori étkezés, tisztálkodás, alvás, a nyugodt játék és higiénikus környezet.
Az elõadáson elhangzott: április
30-ig elkészül és minden érdeklõdõ
számára hozzáférhetõ lesz az útmutató, mely az egységes óvoda-bölcsõdét mûködtetni kívánó fenntartóknak, óvodavezetõknek, óvónõknek minden információt megad.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu
tásra fordított költségek alapján megállapított
óradíj.
Az ellátásért fizetendõ személyi térítési díj
nem haladhatja meg egy gyermek esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 15 százalékát, több gyermek esetén pedig gyermekenként az intézményi térítési díj 50 százalékát.
Ha a családi napközi keretében étkezést
is biztosítanak, az étkezéssel együtt az ellátásért fizetendõ személyi térítési díj együttes
összege nem haladhatja meg egy gyermek
esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 20 százalékát, több gyermek esetén pedig
gyermekenként az intézményi térítési díj 60
százalékát.
Elõnyök
A családi napközik létrehozása mellett több érv
is szól; többek között:
• A lakókörnyezetben bármilyen kicsi
létszámú csoport kialakítására alkalmas.
• A kis gyermeklétszám miatt a hagyományos intézményeknél – bölcsõde, óvoda, iskolai
napközi – gyorsabban, rugalmasabban tud alkalmazkodni a változó igényekhez.
• Mûködési engedélyhez kötött, a kijelölt
önkormányzat, az illetékes ÁNTSZ, és a megyei
szociális gyámhivatal szakmai irányításával definiált elvárások és feltételek szerint, ellenõrzötten
mûködik.
• Munkalehetõséget teremt a településen.
• Családias légkört és környezetet biztosít.
• A kis létszámú gyermekcsoport lehetõséget teremt az egyes gyermek fejlettségét, egyéni
szükségleteit figyelembe vevõ felügyeletre, gondozásra.
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Polgármester vagy képviselõ?
Népszavazási aláírásgyûjtés indult az összeférhetetlenség kimondásáért

Az a nyíregyházi asszony, Seres
Mária állt egy újabb aláírásgyûjtési akció élére, akinek
párttámogatás nélkül, civilként
egy másik kérdésben már sikerült hatszázezer aláírást megszereznie, és ezzel a ténnyel
politikatörténetet írt. A pártok
megosztottak abban a kérdésben, hogy polgármesterek lehessenek-e országgyûlési képviselõk. Az SZDSZ például – talán már az aláírásgyûjtés hírére
– törvénymódosítást nyújtott
be, amelyben megtiltaná a két
tisztség egy személy általi betöltését.
Az önkormányzatokról szóló törvény az
1994. évi önkormányzati képviselõ-választás napjától lazított az összeférhetetlenségi szabályokon. Elõtte az országgyûlési képviselõi tisztség összeférhetetlen
volt a polgármesterséggel. Jelenleg nem
lehet országgyûlési képviselõ bíró,
ügyész, közigazgatási szerv alkalmazottja, országos vagy regionális terjesztésû
politikai napilap szerkesztõségének vezetõje vagy annak helyettese, a helyi önkormányzatok által alapított önkormányzati
vállalat vezetõje, vezetõhelyettese, igazgatótanácsának vagy vezetõ testületének
tagja – de polgármester igen.
Az ügyben népszavazást kezdeményezõ Seres Mária a következõ kérdést tette fel: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy az országgyûlési képviselõi tiszt-

ség összeférhetetlen legyen a polgármesteri tisztséggel?“ A Országos Választási
Bizottság február 15-ei hatállyal elfogadta a kérdést. A referendumot kezdeményezõ magánszemélynek ettõl számítva
négy hónapja van a minimum kétszázezer aláírás összegyûjtéséhez.
Seres Mária így foglalta össze érveit
az összeférhetetlenség mellett: Mindkét
tisztség teljes embert igényel. Mindkettõ
a választók bizalmára épülõ önként vállalt
megbízatás. Egy idõben lehetetlen két
helyen megfelelni, ennek ellenére mindkét pozíció ellátásáért javadalmazás jár,
mely úgy kerül megállapításra, mintha
teljes emberként látná el a megbízást az
érintett személy. Az ellenérvként felhozott
érdekérvényesítõ képesség gyakorlása révén tisztességtelen elõnyökhöz juthat a
polgármester saját települése azokhoz
képest, melyek vezetõi nem lobbizhatnak
a parlamentben. Egy-egy település „kivételezettsége“ kifejezetten hátrányos lehet a
többi település, illetve az
ott élõk számára. A két
tisztséghez
további
megbízatások is társulnak – frakciómegbízatások, bizottsági tagság –, és egyéb halmozódások is jelentkezhetnek. Az országgyûlési képvi-

selõ polgármesteri tevékenységét elláthatja társadalmi megbízatásként is, tehát nem fõállásként, hanem valódi közszolgálatként. Erre azonban a magyar
gyakorlatban nincs példa. Tudomása
szerint két személy volt – Kaposvár és
Nyíregyháza polgármestere –, akik polgármesterként lemondtak országgyûlési
mandátumukról, mert úgy érezték,
hogy a két feladat idõigénye miatt sem
egyeztethetõ össze.
A következõ általános választástól
szigorítaná az SZDSZ a képviselõi összeférhetetlenségi szabályokat. Gusztos Péter és Hankó-Faragó Miklós pénteken
nyújtott be ez irányú javaslatot.
Az indítvány szerint már a következõ országgyûlési választások után sem
lehetnének a parlamenti képviselõk helyi
vagy megyei önkormányzatok tagjai, illetve vezetõi, és az országos, megyei,
vagy kistérségi fejlesztési tanácsokban
sem vállalhatnának szerepet. Az önkormányzati képviselõi-testületek tagjainál további korlátozásokat is bevezetnének a liberálisok. Javaslatuk szerint a
helyi képviselõk nem dolgozhatnának
az önkormányzatok által alapított
cégeknél, költségvetési szerveknél, avagy az önkormányzattal
más szerzõdéses viszonyban lévõ szervezeteknek.
A parlament még nem
foglalkozott érdemben a kérdéssel – és a mostani viharos
eseményeket figyelembe véve
várhatóan egyhamar nem is
fog...
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu

gek minimalizálása végett (külön tartott referendum költsége ötmilliárd
forint, a járulékosé kb. ötmillió) a népszavazást idõzítsék az európai parlamenti választásokra. Ehhez egy törvényt kéne módosítani, mely most tiltja, hogy az EP-választásokkal egy idõben népszavazást tartsanak. A Házbizottság (tagjai az országgyûlés elnöke
és alelnökei, a frakcióvezetõk) március
19-ei ülésén Szili Katalin kikérte a frak-

ciók képviselõinek véleményét. A frakciók nem támogatták a kérést, mondván: fontosnak tartják, hogy más
megfontolás ne befolyásolja a választópolgárt döntésének kialakításában.
Jogosan kérdezi Seres Mária – és
mi is: Ha az elõre hozott választásokat
egyszerre tartották volna az EP-választásokkal, mint ahogyan azt több párt
is szerette volna, ez nem zavarta volna meg a választókat?

Ötmillió vagy ötmilliárd?
Seres Mária február 12-én csaknem
hatszázezer támogató aláírást adott
át az OVB-nek egy másik kérdéshez:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési képviselõknek csak bizonylattal alátámasztott, elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?“ Ilyen mennyiségû, várhatóan
nagyrészt érvényes aláírás mellett elkerülhetetlen a népszavazás kiírása.
Ezért Seres Mária kérte, hogy a költsé-
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Ami a reformból megmaradt
Öt pontban egyetértésre jutott a Kormány-Önkormányzatok Egyeztetõ Fóruma

Többéves egyeztetési folyamat után úgy tûnik, hogy a
parlament elé kerülhet az önkormányzati rendszer kisebb
átalakítását célzó jogszabálycsomag. A tervezet nyolc
elembõl áll; igaz, még ezek
között is vannak olyanok,
amelyek nem találkoznak teljes mértékben az önkormányzati oldal egyetértésével. A kidolgozott javaslatok érintetlenül hagyják a rendszer alapstruktúráját, ugyanakkor elõsegítik az áttekinthetõbb és
gazdaságosabb mûködést.

A kormány 2009 március 25-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta az
egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló elõterjesztést, annak parlamenti benyújtásáról
azonban már az új kormány fog
gondoskodni. Az Önkormányzati Minisztérium sajtóosztályán ezért arról
nem is kaptunk tájékoztatást, hogy
mikor fogja tárgyalni a T. Ház a jogszabálycsomagot.
Az elõterjesztés nyolc fõ elembõl áll,
amelyek egy részét – ám nem minden elemét – támogatta az önkormányzati oldal is. Mindkét oldal
egyetértett viszont, hogy a konszenzusos javaslatokból mihamarabb törvény szülessen.

AMIT

TÁMOGAT TAK,

ÉS AMIT NEM
Az önkormányzati oldal egyetért az
új község alakításához szükséges feltételek szigorításával, a bizottsági
rendszer korszerûsítésével, egyes
összeférhetetlenségi szabályok pontosításával, valamint az önkormányzati gazdálkodás ellenõrzési rendszerének átalakításával és a vagyonkeze-
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lõi jog kiterjesztésével, illetve a fejlesztési támogatási rendszer átrendezésével.
Csak részben támogatták a polgármesteri és az alpolgármesteri jogállás felülvizsgálatára, megerõsítésére, a tisztségek betöltésére vonatkozó szabályok módosítását. Tudnillik
az önkormányzati oldal nem osztotta azt az elképzelést, hogy korlátozzák a polgármesteri tisztség fõállásban történõ betöltésének lehetõségét – tudtuk meg Steiner Erikától, a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének fõtitkárhelyettesétõl. A kormányzati tervek szerint
ötszáz fõ alatti lakosságú településeken nem lehetne fõállásban betölteni a polgármesteri tisztet. Ez közel
háromszáz polgármestert érintene
az országban.
Szintén csak részlegesen támogatja az önkormányzati oldal a körjegyzõségekre vonatkozó szabályok
módosítását. A körjegyzõség alakításához kapcsolódó feltételek enyhítésével természetesen egyetértenek,
de azzal nem, hogy a kistelepüléseknek kötelezõ legyen a körjegyzõséghez való csatlakozás – itt a mérlegelési lehetõség meghagyását szeretnék elérni az önkormányzati szövetségek.
Teljesen
elfogadhatatlannak
tartják ezen túl azt, hogy törvénnyel
lehessen kötelezni az önkormányzatokat társulások létrehozására. Nem
ért egyet ugyanis az önkormányzati
oldal azzal, hogy ha egyes feladatok
ellátása önállóan nem biztosítható a
törvényben meghatározott szakmai
színvonalon, akkor azokat társulás
útján legyen kötelezõ ellátni.

EGYOLDALÚ
LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSI TERV
A képviselõ-testületek tagjai létszámának differenciált csökkentésével
kapcsolatban az utolsó pillanatig
folytak az egyeztetések, mígnem
március végén benyújtotta a kormány erre vonatkozó javaslatát a
parlamentnek. Az önkormányzati oldal elviekben egyetért a képviselõtestületek létszámának csökkentésével, azt azonban mindenképpen a
parlamenti képviselõk létszámának
csökkentésével együtt, átlagosan tízhúsz százalék közötti mértékben
tartja megvalósíthatónak. A kormány
eredetileg ennél radikálisabb csökkentést szeretett volna elérni, a benyújtott tervezetben azonban a fõvárosi és a megyei közgyûlések létszámának jelentõsebb megnyirbálása
mellett a települési önkormányzatok
létszámát átlagosan csak huszonkét
százalékkal csökkentenék.
A javaslat szerint a fõvárosi/megyei közgyûlések tagjainak összlétszáma 941-rõl 489-re, az önkormányzati képviselõké pedig 25 941rõl – a települések lélekszámától függõen – 20 219-re csökkenne. Ennek
eredményeképp a tízezer lakos alatti
településeken 3–9 fõs, a tízezer lakos
feletti településeken 10–18 fõs képviselõ-testületek alakulnánanak a beterjesztett javaslat szerint. A létszámcsökkentés egyúttal a megyei
közgyûlési választások két választókerületének összevonását is jelentené.
A tervezett változtatást az önkormányzati oldal nem tudja támogatni, mivel szerintük az egyoldalúan
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csak az önkormányzatokat érintené,
és nem járna együtt a parlamenti létszámcsökkentéssel – mondta Steiner
Erika.

SZÁMVEVÕI

VÉLEMÉNYHEZ

KÖTNÉK A DÖNTÉSEKET
Az önkormányzati gazdálkodás ellenõrzési rendszerének átalakítását,
mint azt fentebb jeleztük, az önkormányzati oldal is támogatja. A tervezet szerint meghatározott ellenõrzési feladatokat az Állami Számvevõszék számvevõi útján látná el –
tudatta lapunkkal az Önkormányzati Minisztérium sajtóosztálya. Ez
azért elõnyös, mert az Állami Számvevõszék nagyobb figyelemmel tud
beszámolni az Országgyûlés részére
a helyi önkormányzatok éves zárszámadásának, az éves gazdálkodásának, éven túli kötelezettségvállalásának pénzügyi szabályszerûségérõl.
Ez annál is inkább indokolt, hiszen közel 3 200 önkormányzatról
és 2009-ben hitelforrásokkal együtt
háromezer-hétszáz milliárd forint

önkormányzati bevételrõl, 1,427
milliárd forint központi költségvetési kapcsolatból származó, és további európai uniós hozzá kapcsolódó
fejezeti és egyéb államháztartáson
belüli támogatások felhasználásáról, mindemellett tizenegyezer milliárd forintot megközelítõ vagyon
mûködtetésérõl van szó.
A tervezet szerinti ellenõrzés a
2010-es költségvetés elõkészítésétõl
– fokozatos bevezetéssel – valamennyi önkormányzatra kiterjed,
így az összes képviselõ-testület költségvetéssel, éven túli adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásával
kapcsolatos döntés-elõkészítéséhez
pénzügyi-szakmai szempontból segítséget biztosít. Már kezdettõl öszszeadódik a pénzügyi bizottságok
és a számvevõk eredménye.
A tervezett szabályozás részletesen meghatározza a számvevõ által végzett ellenõrzés területeit, szabályait. Rögzíti, hogy meghatározott önkormányzati döntések a
számvevõ véleménye nélkül érvényesen nem hozhatók meg – tudta
meg lapunk.

Mit kívántak az önkormányzatok 2009 februárjában?
Az országos önkormányzati érdekképviseleti szervek közös
nyilatkozata, 2009. február 25.
1. Minden települési önkormányzat
tarthassa meg testületi önállóságát.
2. Újra kell értékelni az állami és önkormányzati feladatellátást, a feladat,
hatáskör és finanszírozás egységében.
3. Növelni kell az ésszerû és hatékony
munkamegosztáson alapuló valódi
társulások fenntartásának támogatását azzal, hogy a finanszírozás mértéke ne az együttmûködés formája, hanem annak tényleges tartalma alapján kerüljön meghatározásra.
4. A kistérségekben foglalkoztatott állami alkalmazottak – a bérek állami
finanszírozása mellett – felett a társulások gyakorolják a munkáltatói jogokat.
5. Az önkormányzatok gazdasági alapjainak megerõsítése szükséges, az
adórendszer átfogó átalakítása mellett. (A központi adóval szemben a
helyi adó részarányának növelése.)
Egyszeri adósságrendezõ program ki-

dolgozása, a normatív támogatás értékállóságának megteremtésével.
6. A jelenlegi túlbürokratizált, hosszas elbírálási határidejû rendszer helyett kiszámítható és tervezhetõ finanszírozási és pályázati rendszer kialakítása, a
jelenleg futó pályázatok módosítási lehetõségének biztosítása a gazdasági
válságra tekintettel.
7. A polgármesteri jogállás megerõsítése.
8. Az országgyûlési képviselõi létszámmal egyidejûleg az önkormányzati
képviselõ-testületek létszámának differenciált csökkentése.
9. Az önkormányzati választási ciklus és
az országgyûlési választási ciklus felezõ idõben történõ meghatározása.
10. Érdemi, folyamatos és szervezett
párbeszéd kialakítása az önkormányzati szféra és a kormányzat között; a
Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ
Fórumának átalakítása.
11. Az állami és az önkormányzati szfé-

MEGSZÛNNEK

A CÉL- ÉS

CÍMZETT TÁMOGATÁSOK
Szintén egyetértettek a fejlesztési támogatási rendszer átalakítását illetõen, mely röviden a címzett és céltámogatási rendszer megszüntetését
jelentené. Az európai uniós források
megjelenésével gyakorlatilag elvesztette korábbi funkcióját e támogatási rendszer, mivel az uniós támogatási célok lefedik azokat a fejlesztési lehetõségeket, amelyekre a címzett és
céltámogatások igényelhetõk. Ennek
megfelelõen 2007 óta címzett támogatással új beruházás már nem indul. A céltámogatás igénybevételének lehetõségét az önkormányzati
törvény alanyi jogon biztosítja, így
annak megszüntetéséhez az Ötv.
módosítása szükséges. A Kormány–Önkormányzatok Egyeztetõ
Fórumán korábban megegyezés született arról, hogy – tekintettel a fentiekre – a céltámogatási rendszer további fenntartása nem indokolt, így
az arra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését az Ötv.-módosítás tervezetében kezdeményezték.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu

ra között a választási ciklus idõszakára
szóló átfogó megállapodás megkötése.
12. Az önkormányzati szövetségek szoros együttmûködésben elkötelezettek
a leghatékonyabb önkormányzati érdekképviselet megteremtésében.
Budapest, 2009. február 25.
Dr. Wekler Ferenc
Községek, Kistelepülések és Kistérségek
Országos Önkormányzati Szövetsége
Dr. Sütõ László
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
Dr. Szûcs Lajos
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Török Margit
Magyar Faluszövetség
Molnár Gyula
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége
Dr. Gémesi György
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
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Energia

Le lehet válni a távfûtésrõl
Kiválási lavinát indíthat el az Alkotmánybíróság döntése

Az Alkotmánybíróság február
végén megsemmisítette a miskolci és tiszaújvárosi önkormányzatok
rendelkezéseit,
amelyekkel meg akarták akadályozni, hogy a településen élõk
tömegesen leváljanak a távfûtésrõl. Így hát immár szabad az
út; a lakók korlátozás nélkül
dönthetnek saját gázkazán üzemeltetésérõl – ám sok szakértõ
óvatosságra inti a heveskedõket, ugyanis az önállóságnak is
megvannak az árnyoldalai.
Körülbelül kilencszáz lakás vált le eddig
Miskolcon a távhõszolgáltatásról. A tömeges leválás nehéz helyzetbe hozhatja
mind a távhõvel ellátott lakásokban élõket, mind a szolgáltatót, hiszen a hálózatot akkor is fenn kell tartani, ha kevesebb
lakásnak szolgáltatnak, így azonban a fajlagos költségek még az eddigieknél is
jobban megemelkednek. Talán ezért gondolta úgy a miskolci és a tiszaújvárosi önkormányzat, hogy korlátoznia kellene ezt
a folyamatot. Az Alkotmánybíróság

szabályozás alatt áll. Erre tekintettel az
önkormányzat rendeletalkotási szabadsága korlátozott, a képviselõ-testületet csak
a törvény felhatalmazása alapján, a törvények keretei között illeti meg a szabályozás joga.
A képviselõ-testületnek arra nincs
felhatalmazása, hogy rendeletében kötelezõvé tegye a távhõszolgáltatás igénybevételét, és megtiltsa a távhõszolgáltatási
rendszerrõl történõ leválást.
A távhõszolgáltatás – különösen a
lakossági felhasználók tekintetében – természetes monopolhelyzetet élvezõ szolgáltatás, ezért a távhõszolgáltatás szabályozásában kitüntetett szerepe van a fogyasztók védelmének. A fogyasztóvédelem egyik fontos eleme a szolgáltatás
igénybevevõjének az a joga, hogy a közüzemi szerzõdést felmondhatja.“
Vagyis a jogi helyzet immár egyértelmû: ám a leválás sem olcsó mulatság.
Egy tízemeletes ház esetében tizenötmil-

Július 1-tõl máshogy állapítják meg a távhõdíjat
Július 1-jétõl megváltozik a lakossági
távhõárak megállapításának menete. Az
eddigitõl eltérõen a 96 hazai önkormányzati távfûtõ társaságnak a Magyar
Energia Hivataltól (MEH) véleményt kell
kérnie a következõ idõszakban alkalmazandó áraira, mielõtt azt az önkormányzat a közgyûlése elé bocsátaná.

kal fizetnek kevesebbet az önálló fûtési
rendszerrel rendelkezõk, mint azok, akiknél távhõvel fûtenek. Ez a versenyhelyzet
takarékosságra szorította a szolgáltatókat
is, hiszen, mint a Miskolci Hõszolgáltató
divízió vezetõje nyilatkozta: „Jelenleg
Miskolc városában a távhõszolgáltatás
hõdíj részköltsége ma már versenyképes
az egyedi gázból elõállított hõenergia
költségével“. Más vélemények szerint a
panelprogramban részt vett házaknak is
fölösleges leválnia a távhõszolgáltatásról,
hiszen a ház szigetelésével, a fûtésrendszer rekonstrukciójával már eleve megtakarítanak havi öt-tízezer forintot.
Persze akad, aki összevonná a két
megtakarítási lehetõséget. Ez a vélemény
azonban túlzottan optimistának tûnik,
hiszen a közös képviselõ szerint a panelprogrambeli felújítás elõtt egy 64 négyzetméteres lakás fûtése körülbelül 30 ezer
forint volt, most 16 ezer forint körül van.
Ha leválnának, tízezerre, de akár a felére
is csökkenhetne a fizetendõ ár. Ráadásul
ez a kalkuláció nem számol azzal, hogy a

Ez hatalmas feladat a MEH-nek méreténél és újszerûségénél fogva is – mondta
a hivatal elnökhelyettese, Pataki István.
Egységes árképlet alapján nem bírálhatja
el a kérelmeket, hiszen nagyon eltérõek

az adott városok távfûtési adottságai,
egy emelési szándék esetleges elutasításával pedig magára vonhatja a vádat,
hogy ellehetetleníti az adott település
távfûtését. Nehéz lesz a távhõcégeknek
is, mert elõzmények híján nem tudják,
milyen árat fogad majd el a MEH.
Pataki István két szélsõséges példát hozott fel, hangsúlyozva, hogy e végletek
között szinte annyi variáció létezik,
ahány város. Az egyik szerint az adott
önkormányzat kiadta magánvállalkozásnak a gázmotorral való hõtermelést, a
hõt pedig e vállalkozástól vásárolja a táv-

fûtõ társaság. A kapcsolt energiatermeléssel járó elõnyök nagy része a magáncégnél jelentkezik, az esetleg leváló épülettömbök miatt fajlagosan növekvõ fix
költségek pedig tovább emelik a távfûtõ
társaság fajlagos költségeit. Ráadásul az
önkormányzat nem forgatja vissza az
eredményt a távfûtõ társaság fejlesztésébe. A másik véglet szerint az önkormányzat folyamatosan karbantartja a
távfûtõ rendszert, saját maga vesz gázmotort, s nála marad a kapcsolt energiatermelés haszna is, ami módot ad a lakossági távhõárak alacsonyan tartására.

azonban február végén kihirdetett ítéletében megsemmisítette az erre vonatkozó
rendeleteket. Az indoklása szerint „A távhõszolgáltatás biztosítása tehát olyan helyi olyan helyi közfeladat, amely törvényi

lió forintra becsülik a szakértõk a szükséges költségeket; ráadásul erre támogatást
sem lehet kérni. Viszont utána már kétségtelenül kevesebb lesz a számla. Tapasztalatok szerint tizenöt-húsz százalék-

leválást sem könnyû megszervezni, és
azért bõven akad teendõ az új kazánnal
is, elég, ha az üzemeltetést, vagy éppen a
kéményseprést említjük.
Munkatársunktól
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Gázbeszerzés az eddiginél jóval olcsóbban
Befejezõdött a Localinfo országjáró Költségcsökkentési konferenciája

Január végén indult, és április elsején fejezõdött be az a konferenciasorozat, amelynek egyik célja az
volt, hogy megismertesse a települések vezetõivel és szakembereivel az
EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz és

kormányzatok kedvezõen fogadták
az ajánlatot, amit az is mutat, hogy
egyre bõvül a szerzõdöttek köre és
már a háromszázat is meghaladja
azoknak a településeknek a száma,
amelyek elõrehaladott tárgyalásokat
folytatnak az EMFESZ-szel.
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, a társasházi illetve az önkormányzati szektor felé is.
Ajánlatuk lényege, hogy a jelenlegi közüzemi árnál olcsóbban adják
a gázt, és ezt a megtakarítási szintet
hosszú távon garantálják. Az átállásnak nincsenek adminisztrációs 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

Energiakereskedelmi és Szolgáltató
Kft. igen kedvezõ, a földgáz beszerzésére vonatkozó ajánlatát. Az
EMFESZ a vele szerzõdõknek a jelenleginél jóval olcsóbb gázszolgáltatást kínál, méghozzá olyan módon,
hogy az nem igényel semmiféle mûszaki átalakítást, egyszerûen csak
egy új szerzõdést kell kötni. Az ön-

gáz minõsége 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

Minden túlzás nélkül nevezhetjük sikeresnek a Localinfo Költségcsökkentési konferenciasorozatát, amelynek során az ország valamennyi megyéjébe ellátogattunk. A települések közel fele képviseltette magát a
rendezvényeken, amelyen többek között az EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.
igen vonzó ajánlatát is megismerhették a résztvevõk. Az
EMFESZ már több mint háromszáz település vezetõivel tárgyal az olcsóbb gázszolgáltatási szerzõdés megkötése érdekében.

helyek száma idõközben is változhat. A szerzõdés bármikor felbontható, és az önkormányzat szabadon
visszatérhet a közüzemi szolgáltatóhoz, vagy választhat másik kereskedõt.
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, amely többek között tartalmazza az általuk használt gáz menynyiségét, 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. Érdemes tudni, hogy az önkormányzatoknak
a törvény által
biztosított lehetõsége az, hogy
bizonyos idõszakban mentesülnek
a közbeszerzési
eljárás kiírásának
kötelezettsége
alól.
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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Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer
Az ügyközpontú folyamatokat ügyfélközpontúvá alakítják át

Megtörtént a hazai elektronikus közigazgatás fejlesztéseit
egységesítõ keretrendszer kialakítása – jelentette be Baja
Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára március 17-ei
sajtótájékoztatóján. A közelítõleg kilencszázmillió forintból
gazdálkodó projektet a Miniszterelnöki Hivatal infokommunikációs államtitkársága bonyolította. A e-közigazgatás reformját az Új Magyarország
Fejlesztési Terv forrásaiból
oldotta meg a kormányzat.

Magyarország az úgynevezett E-kormányzat 2005 stratégia keretein belül
kiemelten foglalkozott az elektronikus
kormányzati szolgáltatások fejlesztésével. Ezek a programok az EU által meghatározott húsz leggyakrabban igénybe
vett szolgáltatást igyekeztek uniós szintre fölhozni, vagy akár annál továbbfejleszteni. Ennek eredményeképp 2006-ra
hazánk – a korábbi utolsó helyek egyikérõl – a felsõ középkategóriájába tudott
kerülni. Az öröm azonban nem tarthatott sokáig, mivel a 2005 végéig kialakított szolgáltatórendszerek a további fejlesztéseket már nem tették lehetõvé. Így
2007 és 2008 között a szolgáltatások
száma növekedett ugyan, de ez nem vitt
közelebb az EU által meghatározott követelményekhez. Ezért végül az a helyzet
állta elõ, hogy mostanra Magyarország
ismét visszasüllyedt a középkategória alsó felébe.
Az okokat feltárva a szakértõk arra
a következtetésre jutottak, hogy a probléma a különféle ágazati rendszerek közötti átjárhatatlanság. Ezt szaknyelven
az interoperabilitás hiányának szokták
nevezni. Ennek egyik lehetséges megoldása tehát, hogy az eddig egymástól elkülönült, függetlenül mûködõ ügyintézési szolgáltatásokat fel kell váltani az
élethelyzethez kötõdõ rendszerekkel.
Alapvetõ cél, hogy az e-kormányzati fejlesztések során egységes szabványokat,
követelményeket és eljárásrendeket határozzanak meg minden szinten.
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A fentieket figyelembe véve indult
el az E-közigazgatás i2010 stratégia elnevezésû programcsomag, amely kiemelten foglalkozik az interoperabilitás
megteremtésével. Az elsõ lépés tehát az
egységesítésben egy keretrendszer létrehozása volt, amely Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer néven 2009 elejére
el is készült.
A projektzáró sajtótájékoztatón
részt vett Baja Ferenc infokommunikációért felelõs kormánybiztos, Bálint
Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
közigazgatási reformprogramok irányító hatóságának fõigazgatója, valamint Matisz János, a VÁTI Kht. ügyvezetõ igazgatója. Õk hárman ismertették az eddig megvalósított fejlesztések
jelentõségét, és a projekt nagyobb
eredményeit.
Idén az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretein belül
megindult a közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának és színvonalának emelése.
Az eddigi hivatalés ügyközpontú folyamatokat ügyfélközpontúvá fogják
átalakítani.
Az Államreform Operatív Program, közkeletûbb
nevén az ÁROP a
hazai közigazgatást egyrészt az eljárások megújításával, másrészt a dolgozók hozzáállásának javításával igyekszik fejleszteni. Ennek eléréshez elengedhetetlen az informatikai rendszerek
lecserélése (szabványosított fejlesztések
és alkalmazások, minõségbiztosítási
rendszerek) és az új szabályozási feltételek megteremtése. Az ÁROP Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása címû kiemelt projektjének elsõdleges feladata a technikai interoperabilitási szabványok kidolgozása volt.
Az ÁROP-programok egymásra építik fejlesztéseiket, ezáltal az újonnan ki-

dolgozott, egyszerûsödött eljárások
megjelennek az EKOP rendszereiben is –
világított rá Bálint Ákos.
A magyarországi elektronikus közigazgatást jelenlegi állapotában a szigetszerûen létezõ, együttmûködésre
szinte alkalmatlan alrendszerek jellemzik. Ez a mostani informatikai modernizáció csak akkor lehet igazán sikeres, ha
a központi, a regionális, a kistérségi és a
helyi elektronikus közigazgatási szolgáltatások a jövõben közös alapokra épülnek, szem elõtt tartva az ügyfélcentrikusságot és a rugalmasságot – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Baja Ferenc külön kiemelte: az
elektronikus közigazgatási keretrendszer
megvalósulása jelentõs lépés egy szolgáltató típusú állam kialakításához. A
projekt eredményeképpen húsz új szabvány, száz új dokumentum, valamint az

ezek alapján felálló egységes keretrendszer jött létre. Ezt a Közigazgatási Informatikai Bizottság 2009. március 12-én
elfogadta, és ajánlásként ki is adta.
A projekt által életre hívott szabványok, eljárásrendek és követelmények alkalmazása közel száznegyven, a központi közigazgatás hatáskörébe tartozó intézmény számára válhat kötelezõvé, és
késõbb iránymutatóul szolgálhat még
legalább kétezer önkormányzatnak is.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu

E u r ó p a i

U n i ó

Jobb iskolákat szorgalmaz az EU
Az oktatási szegregáció felszámolását ajánlják Schmitt Pál jelentése alapján

Schmitt Pál néppárti európai
parlamenti képviselõ véleményadó jelentése nyomán
szólítja fel az EU a tagországokat a roma gyerekek oktatási
diszkriminációjának felszámolására, indokolatlan fogyatékossá nyilvánításuk gyakorlatának megszüntetésére. A jelentés annak érdekében készült,
hogy jobb iskolák, magasabb
színvonalú oktatás jöjjön létre
az EU-ban. Ennek érdekében
korszerûbb tantervekre, jobb
nyelvoktatásra lenne szükség
az európai iskolákban.
Az Európai Parlament április elsõ két napján tartott plenáris ülésén elfogadták
Schmitt Pál Jobb iskolák: az európai
együttmûködés menetrendje címû jelentését.
A tudásalapú társadalomban felértékelõdik az oktatás szerepe, és a felmérések azt mutatják, hogy Európa ebben a
vonatkozásban elmarad az OECD tagországok teljesítményétõl – mondta
Schmitt Pál a szavazás után. Sokat mond
az a tény, hogy a világ húsz legjobb egyeteme közt csupán két európai – nevezetesen angol – intézmény van, tehát sok
még a tennivaló az oktatás minden szintjén.
A közoktatás színvonalát mindenekelõtt a tanárképzés minõségi javításával,

illetve a tanári szakma jobb anyagi és erkölcsi megbecsülésével emelhetjük – fogalmazott Schmitt. A jelentés hitet tesz
amellett, hogy a közoktatás maradjon jellemzõen állami feladat, mivel csak így
biztosítható az esélyegyenlõség.
Az elfogadott jelentés szövege sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek meg
minden tõlük telhetõt annak érdekében,
hogy minden fiatal számára biztosítsák a
továbbtanulás szempontjából lényeges
alapvetõ készségek elsajátítását. A képviselõket aggasztja a tanulók olvasási, írási
és számolási készségének romló szintje.
A jelentés szerint az unióban élõ fiatalok gyakran nem képesek a megfelelõ
összpontosításra. A parlament „kéri ezért
a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt
annak felmérése érdekében, hogy melyek
a legfõbb okai az összpontosító képesség
e hiányának“.
Az EP felszólítja a tagállamokat, „javítsák a hátrányos helyzetû csoportoknak
a legmagasabb szintû követelményeknek
megfelelõ szakképzéshez, és egyetemi tanulmányokhoz való hozzáférését, többek
között megfelelõ ösztöndíjrendszerek kialakításával és megismertetésével“.
A jelentés „támogatja az inkluzív oktatási modelleket, amelyekben az iskolai
közösségek a társadalmat tükrözik a sokszínûség tekintetében, elkerülve minden

Magyar jelentések a romák helyzetének javítása érdekében
Márciusban további két magyar képviselõi jelentését is támogatta az Európai Parlament,
amelyek közvetve, vagy közvetlenül a romák
helyzetén igyekeznek javítani. Becsey Zsolt
néppárti képviselõ a mikrohitelezés rendszerének elterjesztése érdekében fogalmazott meg
jelentést, amelynek középpontjában a hátrányos helyzetûek – mint például a (régóta)
munkanélküliek, a szociális ellátástól függõk, a
bevándorlók, az etnikai kisebbségek, például a
romák, a nem hivatalos gazdaságban tevékenykedõk, vagy a hátrányos vidéki területeken élõk és a nõk – állnak a középpontjában.
Az elfogadott jelentés szerint „olyan hitelezést

kell elindítani, amely a szerény képességgel
rendelkezõ, a klasszikus kisvállalkozói hitelezés
megkívánta önrészek és ingatlanfedezetek
nélküli személyek munkaerõpiacra küldését segíti“. Ennek érdekében „át kell alakítani az Európai Unió versenyszabályait, csökkentendõ a
mikrohitelek megadásának akadályait“
Március elején Kósáné Kovács Magda
szocialista képviselõ a romák szociális helyzetérõl és munkaerõ-piaci hozzáférésük javításáról
készített parlamenti jelentést fogadta el az
Európai Parlament. A dokumentum kitér a romák oktatási és foglalkoztatási helyzetének javítására, a mikrohitelezés fontosságára is.

fajta elkülönítést“. A parlament „ezért felszólítja a tagállamokat, hogy kövessék az
alapfokú oktatásban a roma osztályok,
intézmények teljes deszegregációjára irányuló célkitûzést, valamint kövessék nyomon és szüntessék meg a roma gyerekek
szellemi fogyatékkal élõk számára kialakított osztályokba való elhelyezésének gyakorlatát“.
Az EP „kéri az iskolai tantervek korszerûsítését és tökéletesítését annak érdekében, hogy híven tükrözzék a mai társadalmi, gazdasági, kulturális és technikai
valóságot, és szorosan kapcsolódjanak az
iparhoz, az üzleti élethez és a munkaerõpiachoz“.
A képviselõk szerint a gyermekeknek
már korán el kell kezdeniük az idegen
nyelvek tanulását. A középiskola alsó tagozatán a tanulók legalább nyolcvan százaléka minimum két idegen nyelvet tanuljon – ajánlja az EP.
A parlament úgy véli, hogy az oktatás minõsége és annak eredményei nagymértékben függenek az osztályteremben
a tanári tekintély iránt tanúsított tisztelettõl is.
A szöveg „határozottan ajánlja az iskola és a közösségek közötti partnerségek létrehozását az iskolai erõszak problémájának leküzdésére, amely azzal fenyeget, hogy az egész társadalomra kiterjed“.
A jelentés alapján az EP-képviselõk olyan
átfogó programcsomag kidolgozását javasolják, amely elõsegíti és motiválja a felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ romák közösségükbe való visszatérését, a közösségük keretében
és érdekében végzett munkát.
Az EP arra szólítja fel a tagállamokat, „tegyék meg a megfelelõ lépéseket annak érdekében, hogy a médiában és a kommunikációs
technológia valamennyi formájában megszüntessék a romaellenes gyûlöletet, illetve a
romák elleni megkülönböztetésre és erõszakra
való felbujtást“.
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Torkos csütörtöktõl a Borszerdáig
Egyre jelentõsebb a szerepe az ország- és településmarketingnek
A korábbi évek hagyományait
követve, a Magyar Turizmus
Zrt. 2009-ben is meghirdette a
Torkos csütörtök akciót. 2009ben országszerte közel ezerháromszáz olyan étteremben
torkoskodtak a vendégek, melyek ezen a napon ötvenszázalékos kedvezményt adtak a
számla összegébõl. Ugyancsak
nagy kampány kísérte tavaly a
Vizek éve akciót is, amely a tavak, folyók mellett fekvõ településekre, és a termálvízzel
rendelkezõ fürdõhelyekre igyekezett irányítani a figyelmet.

A Magyar Turizmus Zrt. kutatási adatokkal is igyekszik ellenõrizni, hogy valóban
mennyire hatékonyak az általa meghirdetett akciók. A 2009-es Torkos csütörtök a vizsgálatok szerint minden eddiginél eredményesebbnek bizonyult. Az akció értékelését a csatlakozott éttermek
körében végzett online kérdõíves felmérés segítségével végezte a Magyar Turizmus Zrt., amelyet 796 étterem töltött ki.
A válaszadó éttermek egynegyede
Budapesten, több mint fele vidéki városokban, 19 százalékuk pedig egyéb településen várta a vendégeket. A korábbi
két évhez hasonlóan 2009-ben is tízbõl
négy étterem elsõként csatlakozott az
akcióhoz. A kérdõívet kitöltõ éttermek
40 százaléka már 2006-ban is, 64 százaléka 2007-ben is kapcsolódott a Torkos
csütörtökhöz, minden 100-ból 93-an
pedig tavaly is kínáltak ötvenszázalékos
kedvezményt ezen a napon.
A korábbi évek sikereit és a széleskörû promóciót jelzi, hogy a vendégek
többsége – 2009-ben 83 százaléka – az
étterembe érkezéskor már tudott az akcióról. Egy étterem átlagosan 177 fõt látott vendégül a Torkos csütörtökön, február 26-án összesen kétszázharmincezren torkoskodtak. Az éttermek munkáját is könnyíti, hogy a vendégek csaknem
kilenctizede elõzetesen asztalt is foglalt.
Az étteremtulajdonosok többsége
kedvezõ forgalmi adatokról és a vendégek pozitív visszajelzéseirõl számolt be. A

14

Önkormányzati havilap
2009 április

w w w . b o r s z e r d a . h u

korábbi évekhez hasonlóan, minden 100
étterembõl 80 jóval kedvezõbb, további
17 kedvezõbb vendégforgalomról adott
számot, mint ahogy ez egy átlagos február végi napon várható. A realizált bevételek tekintetében – a nyújtott kedvezmények ellenére – is pozitívan nyilatkoztak: az éttermek 49 százaléka számára a
bevételek jóval kedvezõbben, további 40
százaléka számára kedvezõbben alakultak 2009 február 26-án (a budapesti
szolgáltatók esetében ezek az arányok
rendre 37 és 46 százalék). Telt ház miatt
az éttermek 72 százalékának kellett viszszautasítania vendégeket Torkos csütörtökön.
Az éttermek által tolmácsolt fogyasztói visszajelzések döntõen pozitívak voltak. A vendégek jó kezdeményezésnek tartják a Torkos csütörtököt,
és – bár ez egy naphoz kötõdik – szívesen vennének igénybe hasonló kedvezményeket az év más napjain is. Az ételek és italok mellett a kiszolgálással is
általában elégedettek voltak a vendégek, és igen pozitívan értékelték az éttermek egyéb szolgáltatásait, például
az élõ zenét.
Arról széles skálán mozognak a
vélemények, milyen arányban lesznek a
jövõben visszatérõ, netalán törzsvendégei egy-egy étteremnek a „torkoskodók“. Bár az akció az étterembe nem
járó célcsoportokat is megmozgatja, illetve – más alkalmakkor nem fogyasztott – ételkülönlegességek kipróbálására ösztönzi, számos étterem jelezte,
hogy sok visszatérõ vendégre számít a
Torkos csütörtököt követõen is. A Torkos csütörtököt követõ napokban
„csak“ az éttermek egyharmada szerint növekedett a forgalmuk, a válaszadók 72 százaléka szerint azonban az
akcióban részt vevõ vendégek hoszszabb távon késõbb többször is betérnek hozzájuk. Az éttermek a jövõben is
szívesen csatlakoznának a Magyar Turizmus Zrt. marketingakcióihoz: minden 100 válaszadó étterembõl 93 a jövõben is szívesen venne részt hasonló
akcióban. A legtöbbjük számára az
ezen a napon realizált kisebb nyereséget kompenzálja az akció reklámértéke, az étterem megjelenése a különbö-

zõ promóciós felületeken. A következõ
Torkos csütörtök idõpontja 2010 február 18.
Száznál több étterem csatlakozott
másfél hét alatt a Borszerdához,
amikor is április 29-én minden magyar
bort és pezsgõt fél áron lehet rendelni,
a ház borából pedig minden fõétel
mellé egy pohárral ingyen megkínálják
a vendéget.
Az idén elõször megrendezett
program a minõségi magyar bor mindennapi fogyasztását kívánja elõsegíteni. Az esemény beharangozása óta
az akció honlapján másfél hét alatt immár 130 étterem – köztük neves, felkapott helyek – csatlakozott.
Az akcióban bornagykereskedések
és -szaküzletek is részt vehetnek. Ennek feltétele, hogy akciós ajánlattal kell
várniuk vásárlóikat április 29-én. A legnagyobb borkereskedõ cégek és egy
áruházlánc már kifejezték szándékukat
a Borszerdához való csatlakozásra.
Tárgyalás folyik továbbá taxi- és pótsofõrszolgálatokkal, akik a koccintgatás
után kedvezményesen szállítanák haza
a vendégeket.
A Borszerda a Nemzeti Bormarketing Program keretében valósul meg, a
Magyar Turizmus Zrt. támogatásával.
A korábbi kampányévek (Nagy
Ízutazás 2006, Zöldút 2007) pozitív
tapasztalataira alapozva a Magyar Turizmus Zrt. 2008-ban is egy kiemelt
termékre, a vízhez kötõdõ turizmusra
koncentrálta erõforrásait belföldi marketingtevékenysége során. Az MT Zrt.
a 2008-ra a Vizek évét hirdette meg,
amelynek keretén belül tavasszal és
õsszel az egészségturisztikai kínálat
népszerûsítésére, nyáron pedig a Magyarország élõvizei által kínált lehetõségekre helyezte a hangsúlyt. A kampányév során január és június, majd
szeptember és december között minden hónapban egy-egy turisztikai régió
mutatkozott be, és várta szállásdíjkedvezményekkel a vendégeket, júliusban
és augusztusban pedig az ország népszerû élõvizeire irányította a belföldi
utazóközönség figyelmét a Magyar Turizmus Zrt., a nemzeti turisztikai marketingszervezet.s
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A magyar lakosság attitûdjeinek és utazási szokásainak változását a kampányévet megelõzõ és a kampányévet követõ, azonos
módszertannal készült felmérés eredményeinek összehasonlításával vizsgálta a
társaság. Mindkét kutatás
ezer fõs, a magyar lakosságot a legfontosabb demográfiai jellemzõk alapján reprezentáló mintán, személyes
megkérdezéssel történt. Az
eredményeket az alábbiakban foglaljuk össze.
A megkérdezettek magasabb arányban (21,0 %)
hallottak, olvastak a Vizek
évérõl, mint az egy évvel korábbi Zöldturizmus éve
programsorozatról (18,6%),
illetve a két évvel korábbi
Nagy Ízutazásról (14,8%).
A prospektusok és a nyomtatott sajtó mellett az
internet szerepe is jelentõsen növekedett (28,2%,
2007: 17,5 %), miközben
a szájreklámé, vagyis a barátoktól,
ismerõsöktõl
származó információké
(26,3%, 2007: 40,7%) és a rádióé
(19,9%, 2007: 33,4 %) csökkent.
A megkérdezettek túlnyomó
többsége (93,7 %, 2007: 84,9%,
2006: 83,0%) szerint jó volt a kezdeményezés, a kampányév jó hatással
volt Magyarország mint úti cél
imázsára a magyar lakosság körében.
A kampányévet megelõzõ kutatás
azt mutatta, hogy a magyar lakosság
hozzáállása a vízzel kapcsolatos turizmus különbözõ formáihoz eleve igen
pozitív. A kampányévet követõ kutatás
egyes vonatkozásokban még jobb képet mutatott, a válság miatti bizonytalanság azonban néhol a kissé kevésbé
kedvezõ attitûdökben is tükrözõdött.
Néhány példa, amely jól jellemzi a
magyar lakosság véleményét: „Természetes vizeink partján jókat lehet strandolni“ – 83,1% ért egyet; „Magyarországon számos vízisportra alkalmas tavat, folyót találni“ – 75,1%; „Magyarország folyói ideálisak az evezõs túrákra“ – 67,6%; „Az aquaparkok jó kikapcsolódást jelentenek az egész családnak“ – 78,3%; „Aquaparkba járni divatos dolog“ – 77,1%; „Nem szívesen
utazom messzebbre egy strandfürdõ

meglátogatása miatt“ – 65,5%; „Magyarország gyógyfürdõi világhírûek“ –
93,3%; „A magyar termál- és gyógyvizek, illetve a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások alkalmasak a betegségek
megelõzésére“ – 88,9%; „Tudom,
hogy a közelben hol találok termálvagy gyógyfürdõt“ – 88,5%; „A magyar fürdõk szépek és tiszták“ –
78,0%; „A fürdõket a többség egészségmegõrzés céljából veszi igénybe“ –
73,5%; „A magyarországi termál- és
gyógyfürdõk közelében könnyen lehet
megfelelõ színvonalú szállást találni“ –
68,8%; „A fürdõket többnyire a betegek veszik igénybe, gyógyulás céljából“ – 65,8%; „Itthon sok helyen kínálnak wellness-szolgáltatásokat“ –
82,3%; „Tudom, hogy mit értünk wellness alatt“ – 75,9%.
A vízzel kapcsolatos különbözõ
turisztikai lehetõségek közül, a 2007es és a 2008-as évi felmérések adatait
összevetve az aquaparkokkal kapcsolatos attitûdök erõsödtek meg leginkább.
A felmérés kitért az egyes, vízhez
kötõdõ tevékenységek árszínvonalának
megítélésére. Kedvezõ változás 2007-

hez képest, hogy a hazai
wellness-szolgáltatások
immár vonzóbbnak tûnnek, mint a tengerparti
üdülés, és az aquaparkokat is kevesebben
tartják lehetõségeikhez
mérten drágának, mint
korábban. Anyagilag továbbra is a természetes
vizek partján, illetve a
fürdõkben
történõ
strandolás a legkedvezõbb a megkérdezettek
szerint.
Az MT Zrt. a témaévet megelõzõen és követõen egyaránt érdeklõdött a felmérést megelõzõ egy év utazásairól
és a következõ év során
tervezett utazásokról. A
megvalósult utazások
száma – az összes belföldi utazást jellemzõ
trenddel párhuzamosan
– a kampányév ellenére
csökkenést mutatott a
vízparti utazások, a
gyógyfürdõk és a wellness esetében, a strandfürdõk, aquaparkok esetében pedig kismértékû növekedést tapasztaltunk.
Az utazási tervekre vonatkozó
eredmények az összes, vízzel kapcsolatos turisztikai lehetõség esetében a –
minden bizonnyal a gazdasági válság
miatti – bizonytalanságot tükrözik. Az
utazást biztosan tervezõk aránya csökkent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, míg a bizonytalanok aránya nõtt.
Pozitív eredmény ugyanakkor, hogy a
strandfürdõkkel, aquaparkokkal szemben elutasítók aránya csökkent 2007hez képest. Szintén pozitívum, hogy
azok közül, akik találkoztak a Vizek éve
2008 témaév kiadványaival, jóval nagyobb arányban terveznek belföldi vízparti utazást, standfürdõk, aquaparkok,
gyógy- és termálfürdõk felkeresését, valamint wellness-szolgáltatások igénybevételét, mint az átlag.
A marketingkommunikációban kiemelt szerep jutott a kampányévre egyedi arculattal elkészített www.vizekeve.hu
honlapnak. A honlapon 2008-ban a korábbi témaévben tapasztaltnál is több,
328 651 látogatást és 1 382 043 oldalmegtekintést regisztráltak.
Munkatársunktól
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Növekszik a települések közötti egyenlõtlenség
A Hild-díjas Enyedi György szerint a válság a perifériának kedvez

Az elmúlt húsz évben növekedtek a települések közötti
különbségek, s még jelenleg
is a területi egyenlõségek növekedésének szakaszát éljük –
jelentette ki az idei Hild-díjazott, Enyedi György akadémikus, a regionális tudományok
hazai megalapozója a díjátadást követõ sajtótájékoztatón. A professzor szerint lehetséges, hogy a válságból a
legfejlettebb centrumok helyett a perifériák kerülnek ki
megerõsödve. A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT)
szakmai elismerését András
István, Balatonfüred fõépítésze és Horváth Béla, Miskolc
város korábbi fõépítésze vehette még át – jelentette be a
társaság sajtótájékoztatóján
Ongjerth Richárd, a Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont
Nonprofit Kft. ügyvezetõje.
A MUT elnöksége páratlan években egyének, páros években települések urbanisztika területén végzett kiemelkedõ munkáját ismeri el Hild-díjjal. Az 1966-ban alakult Magyar Urbanisztikai Társaság Hild
Jánosról, az elsõ budapesti városrendezési terv készítõjérõl nevezte el a Hild Jánosdíjat, amelyet az urbanisztika terén elért
kimagasló elméleti és gyakorlati szakmai
teljesítmények elismerése érdekében adományoz 1966 óta. Az idei évben hárman
vehették át az elismerést.
András István a Budapest Fõváros
Városépítési Tervezõ Kft. építésze, 1995
óta Balatonfüred fõépítésze egyike az idei
Hild János-díjazottaknak. Nevéhez kötõdik többek között a Millenáris park rendezési terve, a Nyugati pályaudvar környékének rendezése, ezen belül a Westend
kialakítása. Jelenleg többek között a kelenföldi intermodális csomópont rendezésén dolgozik.
András István egyúttal a korábban
Hild-díjban részesült Balatonfüred fõépítésze is, aki tizennégy éve igyekszik összhangot teremteni a fürdõvárosi hagyomány és az építészeti modernitás között,
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s képviseli az építészeti minõség elvét a
városban. András István a tájékoztatón
kiemelte, hogy Balatonfüreden nem ötletszerûen, a jelentkezõ vállalkozói igényeknek alárendelve zajlik a fejlesztés, hanem immár több mint egy évtizede tudatos stratégia alapján. Az önkormányzati
vagyon hasznosításából származó bevételeket a közterületek fejlesztésébe forgatták be, ami igencsak jó befektetésnek
bizonyult: elmondása szerint ötszázezer
forintnyi önkormányzati beruházás négymilliárdnyi magántõkét mozgatott meg
Balatonfüreden. Hangsúlyozta: fontos,
hogy az önkormányzatoknak recesszió
idején is legyenek terveik, amelyeket bármikor, ha mégis lehetõség adódik, elõ
tudnak venni. A várostervezõ annak a
meggyõzõdésének adott hangot, hogy a
fõvárosban is szükség lenne egy átfogó
fejlesztési stratégiára.
Az egyéni Hild János-díj másik díjazottja Dr. Enyedi György közgazdász,
geográfus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki többek között éveken át
volt a Nemzetközi Földrajzi Unió alelnöke. Nevéhez kötõdik a hazai regionális tudományok alapjainak lerakása, az MTA
Regionális Kutatások Központjának létrehozása.
A professzor kutatásait összegezve a
tájékoztatón
elmondta, hogy az elmúlt húsz évben növekedtek a területi
különbségek, a jobb
helyzetû
térségek
növelték elõnyüket.
Ugyanakkor annak a
véleményének adott
hangot, hogy a gazdasági válságból elképzelhetõ, hogy éppen a kevésbé fejlett,
ám megfelelõ infrastruktúrával rendelkezõ térségek, az úgynevezett perifériák
tudnak majd inkább kiutat találni, s lesznek a fejlõdés motorjai, mivel a jelenlegi
fejlett központok túlzottan érzékenyek a
válságot elõidézõ tényezõkre.
A tájékoztatón a professzor két tudományos eredményét emelte ki életmûvébõl. A hatvanas években elsõként

mutatott rá arra, hogy a falvak nem a
városoknak alárendelve, azokat kiszolgálva, azok függvényében fejlõdnek, hanem saját belsõ fejlõdési dinamikájuk
van. Másrészt világmodellt alkotott a
professzor arról, hogy a városok fejlõdésében különbözõ, növekedés és visszahúzódás által jellemzett ciklusok különböztethetõk meg.
A harmadik díjazott, Dr. Horváth
Béla, a Magyar Urbanisztikai Társaság
észak-magyarországi területi csoportjának elnöke, Miskolc város nyugalmazott
fõépítésze nem tudott részt venni a tájékoztatón.
Az elismeréseket a Hild-díjas települések április 2-3-án zajlott találkozóján
adta át Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke. Az idei találkozó
fõ témája egyébként az integrált városfejlesztési stratégiák alkotásával kapcsolatos új módszertan, a helyi szereplõk,
különösen a privátszféra bevonása volt a
városfejlesztésbe.
A sajtótájékoztatón Ongjerth Richárd, a MUT NKft. ügyvezetõje beszámolt a találkozó fontosabb megállapításairól is. Rámutatott: a partnerségépítés
új formái még igen szokatlanok az ön-

kormányzatok számára, amit tanulniuk
szükséges. Az érdekelt felek közti párbeszéd hiányáról újságírói kérdésre megjegyezte, hogy ennek okai gyakorta nem
adminisztratív adottságokban keresendõk, hanem inkább a hazai demokráciakultúra deficitjében.
Munkatársunktól
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Az uniós támogatások elnyerése érdekében
célszerû az önkormányzatoknak a legjobb
referenciákkal rendelkezõ tanácsadó cégek
szolgáltatásait igénybe venni

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

„Célunk, cégünk minden erõforrásával, munkatársainak
szaktudásával és tapasztalataival elõsegíteni ügyfeleink
számára, hogy elérjék célkitûzéseiket”
Dr. 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
Ifjúságbarát
önkormányzat díj
Támogatás megnevezése: Ifjúságbarát
települési önkormányzat (IFJ-GY-DD09-B)
Beadási határidõ: 2009. április 24.
Támogatás célja: Olyan települési önkormányzat elismerése, mely a korábbi
években tevékenységein és intézkedésein keresztül a településen élõ fiatalok
kezdeményezéseit mintaértékûen és
folyamatosan támogatta.
Támogatás mértéke (%): 100%
Támogatás összege: A pályázaton
1 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ.
Bõvebb információ: www.esf.hu

Virágos Magyarországért
Támogatás megnevezése: Virágos Magyarországért környezetszépítõ verseny
Beadási határidõ: 2009. május 15.
A támogatás célja: A Virágos Magyarországért immár több mint egy évtizede Magyarország legsikeresebb környezetszépítõ versenye, és talán ennél
is több: mozgalom. Az országos mellett ma már helyi – városi, megyei, régiós – versenyeket is rendeznek, amelyek évente közel kétmillió embert
mozgósítanak a kulturált, rendezett,
tiszta, virággal díszített környezet
megteremtése, megõrzése érdekében.
Díj: A fõdíj Magyarország képviselete a
2010. évi Európai virágos városok és
falvak versenyén (Entente Florale
Europe), amelyet két település, egy város és egy falu nyerhet el
Bõvebb információ:
www.viragosmagyarorszag.hu

A „legnaposabb“
önkormányzat
Támogatás megnevezése: Napkorona
Bajnokság
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Beadási határidõ: 2009. június 21.
Támogatás célja: Az Energia Klub a
nemzetközi RES Champions League
program részeként Magyarországon is
meghirdeti a Napkorona Bajnokságot.
A napenergia felhasználásban élenjáró
települések bemutatásán túl a Napkorona Bajnokság célja, hogy minden érdeklõdõ önkormányzatot praktikus és
hasznos információkkal segítsen abban, hogyan tudja a Nap korlátlanul
rendelkezésre álló energiáját a leghatékonyabban felhasználni.
Bõvebb információ: www.napkoronabajnoksag.hu

Sportlétesítmények
felújítása
Támogatás megnevezése: A helyi önkormányzatok fenntartásában lévõ
sportlétesítmények felújításának támogatása
Beadási határidõ: 2009. 04. 24.
Támogatás célja: A 15/2009. (III. 17.)
ÖM rendelet alapján a helyi önkormányzat támogatást igényelhet a tulajdonában, illetve fenntartásában lévõ
(meglévõ) sportlétesítmény felújítására.
Támogatás összege: max. 10 millió forint sportlétesítményenként
Bõvebb információ:
http://www.otm.gov.hu

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/f
alumegujitas

Balatoni turisztikai
termékcsomagok
Támogatás megnevezése: DDOP2009-2.1.1/E, F Komplex turisztikai
termékcsomagok kialakítása és Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása – Balatoni kiemelt projektek c.
komponensekhez
Beadási határidõ: 2010. 12. 31.
Támogatás célja: Az operatív program
turisztikai vonzerõk fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetõséget nyújt a
régió turizmusában meghatározó jelentõséggel bíró vonzerõk fejlesztésére. A vonzerõk fejlesztésének célja,
hogy olyan attrakció és hozzá kötõdõ
szolgáltatás mûködjön a régióban,
amely az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerõt jelent a turisták számára.
Támogatás mértéke (%): 85
Támogatás minimális összege:
500 000 000.- HUF
Támogatás maximális összege:
1 800 000 000.- HUF
Bõvebb információ: www.nfu.hu

Falumegújításra igénybe
vehetõ támogatások

E-környezetvédelem

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

Támogatás megnevezése: K E O P 7.6.3.0/09 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem)
Beadási határidõ: 2009. 12. 31.
Támogatás célja: Az e-környezetvédelem programja alapvetõen a környezeti tervezés, stratégia- és programalkotás segítése mellett, a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági tevékenységének, illetõleg helyi
önkormányzatok informatikai támoga-
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tására terjed ki, míg tartalmi szempontból (horizontális fejlesztésként) a
tartalomszolgáltatást, tájékoztatást
(knowledge management és knowledge sharing) és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi részvétel
erõsítését – a környezeti demokrácia
fejlesztését – tekinti elsõdleges prioritásának.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás maximális összege:
100 000 000.- HUF
Bõvebb információ: www.nfu.hu

Ivóvízbiztonság javítása
Támogatás megnevezése: KEOP –
2009 – 1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén
Beadási határidõ: 2010. 12. 06.
Támogatás célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében a
vízellátás biztonságának javítása – a
vízellátás biztonságát javító projektek
keretében – azokon a településeken,
ahol a közüzemi vízmû által szolgáltatott víz minõsége jellemzõen megfelel
a 98/83/EK irányelvben és a hatályos
201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben
rögzített határértékeknek, ugyanakkor
a vízellátás biztonságát jelentõs kockázatok terhelik az üzemelõ vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt, vagy
pedig a nem közüzemi vízbázis
kiváltása szükségessé válik.
Támogatás mértéke (%): 90%
Bõvebb információ: www.nfu.hu

vagy nem kellõ (elõírt) biztonságú a
védelmük, az önkormányzati kezelésû
mûvek legsürgõsebb árvízvédelmi fejlesztési munkái megvalósuljanak, és a
védvonalak kiépüljenek az elõírt biztonságot nyújtó mértékben.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege:
100 000 000.- HUF
Az 1. fordulóban elnyerhetõ támogatásnak összegszerû alsó határa nincs.
Támogatás maximális összege:
1 500 000 000.- HUF
Bõvebb információ: www.nfu.hu

Komplex vízvédelmi
beruházások
T á m o g a t á s m e g n e v e z é s e : KEOP –
2009 – 2.2.1.Komplex vízvédelmi beruházások
Beadási határidõ: 2010. 12. 14.
Támogatás célja: EU kötelezettségünk
a VKI elõírásainak határidõre történõ
teljesítése. A VKI szerinti vízgyûjtõgazdálkodási intézkedési programok
részeként a kiemelten kezelt érzékeny
vízvédelmi területekre vonatkozó
komplex vízvédelmi, vízminõség javító, szennyezés csökkentõ beruházások megvalósítása a cél. A fejlesztések
azokon az országos jelentõségõ vizeinken valósulnak meg, melyek szükségessége régóta ismert.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimális összege: Projekt-elõkészítési és -megvalósítási támogatást a minimum 1.000.000.000
Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségû projektek kaphatnak.
Bõvebb információ: www.nfu.hu

Árvízvédelmi fejlesztések
Támogatás megnevezése: KEOP –
2009 – 2.1.2.Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz
Beadási határidõ: 2010. 11. 23.
Beadási határidõ megjegyzés: 2. forduló
Támogatás célja: A konstrukció alapvetõ célkitûzése, hogy azokon a településeken vagy településrészeken, ahol
nincs kiépített árvízvédelemi vonal,

Szennyezett területek
kármentesítése
T á m o g a t á s m e g n e v e z é s e : KEOP –
2009 – 7.2.4.0. és KEOP – 2009 –
2.4.0. Szennyezett területek kármentesítése
Beadási határidõ: 2010. 11. 09.
Támogatás célja: A konstrukció célja a
felszín alatti vizek és a földtani közeg
szennyezettségének csökkentése a

szennyezett területek kármentesítésével, a beavatkozás elvégzésével.
Támogatás mértéke (%): 100
Az elõkészítési támogatás összege
legfeljebb a 2. fordulóban – a megvalósítási szakaszban – tervezett elszámolható költségek 6%-a lehet.
Támogatás minimális összege:
25 000 000.- HUF
Az 1. fordulóban elnyerhetõ támogatásnak összegszerû alsó határa nincs.
Támogatás maximális összege:
6 500 000 000.- HUF
Az elõkészítési támogatás összege
legfeljebb a 2. fordulóban – a megvalósítási szakaszban – tervezett elszámolható költségek 6 százaléka lehet.
Bõvebb információ: www.nfu.hu

Vonalas létesítmények
természetkárosító
hatásának mérséklése
Tá m o g a t á s m e g n e v e z é s e : K E O P 2009-3.1.2 Élõhelyvédelem, és helyreállítás, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának mérséklése
Beadási határidõ: 2010. 12. 06.
Támogatás célja: A konstrukció fõ
célja a védett természeti területek,
Natura 2000 területek és élõhelyek,
a védett élettelen természeti értékek
kedvezõ természeti állapotának
megóvása illetve javítása, valamint a
hazai védett és közösségi jelentõségû fajok védelme és élõhelyük biztosítása.
Támogatás mértéke (%): 100
A projekt elõkészítés elszámolható
költségeinek felsõ határa a projekt
megvalósítás tervezett elszámolható
költségeinek legfeljebb 6%-a lehet.
Támogatás minimális összege:
50 000 000.- HUF
Az 1. fordulóban elnyerhetõ támogatásnak összegszerû alsó határa
nincs.
Támogatás maximális összege:
500 000 000.- HUF
Nemzetipark-igazgatóságok és nemzetipark-igazgatóságok által vezetett
konzorciumok esetén a projekt megvalósítására nyújtható támogatás
összege maximum 1000 millió Ft.
Bõvebb információ: www.nfu.hu
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Márciusban történt
Beszáll az állam a leépítések
költségeibe
A helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások megszûnõ álláshelyei után járó felmentési idõ bérének
felét, a végkielégítés egészét átvállalja
az állam – az errõl szóló önkormányzati miniszteri rendelet a február 20-ai
Magyar Közlönyben jelent meg. 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.
2009. 03. 02.

forgalmi Kft.-nek kell visszafizetnie a
pénzt. A falu csõdje ez esetben elkerülhetõ, de mivel a kft.-nek vagyona nincs
– adóssága viszont annál több –, lehet,
hogy az állam így soha nem látja viszont a fürdõre adott pénzét.
2009. 03. 03.

Vissza az állami tulajdonhoz
Akár már a 2010-–2011-es tanévtõl állami intézményként mûködhet százkétszáz iskola – mondta az oktatási és
kulturális miniszter egy sajtótájékoztatón, miután a tárca elképzeléseirõl
egyeztetett a szakszervezetekkel, amelyek megosztottak a tervekkel kapcsolatban. Hiller István szerint a további
cél a regionális különbségek csökkentése.
2009. 03. 04.

Egészségbarát
önkormányzat

hozzá az önkormányzat. Néhány nappal ezelõtt azonban kiderült, hogy az
említett kiemelt projekt, tizenkét másikkal együtt mégsem részesül támogatásban. Az indoklás az volt, hogy
ezeknek a beruházásoknak a kivitelezése késik, ezért veszélybe került a megvalósulásuk.
2009. 03. 09.

Óriásit bukott Pécs
a vízmû privatizációján
Totális kudarccal zárult a pécsi vízmû
privatizációja, amely lezárásaként a pécsi önkormányzatnak csekély 350 millió forinttal kell kártalanítania saját vagyonkezelõjét. Az ellenzék hûtlen kezelést emleget és perre készül, a város
szocialista vezetése pedig alternatív
megoldásokat keres. A vágyott 1,3
milliárd forintos bevétel helyett 350
milliós kiadással zárul a pécsi vízmû
önkormányzati tulajdonrészének privatizációja, amelyet a környezetvédelmi
tárca „fúrt meg“.
2009. 03. 11.

Térségi válságkezelõ alap
Egészségbarát Európai Vállalat, Egészségbarát Európai Munkáltató címmel
tüntették ki a hódmezõvásárhelyi önkormányzatot a polgármesteri hivatal
és a közintézmények dolgozói számára
szervezett eredményes dohányzásleszoktató programért. A 2007 októberében indult kezdeményezésben
összesen 77-en vettek részt, közülük
67-en sikeresen leszoktak a dohányzásról, így a program több mint
kilencven százalékban eredményes volt
– mondta a sajtóreferens.
2009. 03. 03.

Fizetni kell Pusztaszentlászlónak
Az alig száz lakosú Pusztaszentlászló
2002-ben kapott támogatást termálfürdõ építésére, de mivel ez azóta sem
készült el, az állam kamatostul visszakérné az átutalt összeget. Összesen
40–45 millió forintról van szó, ami
könnyen csõdbe viheti az idén 72 millió forintból gazdálkodó falut. Elõfordulhat azonban, hogy az önkormányzat gazdasági társaságának, a
Szentlászló Termál, Gyógy- és Idegen-
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Húszmilliárd forintos térségi válságkezelõ alapot hozott létre döntésével a
kormány, az alap a munkanélküliségtõl
különösen veszélyeztetett térségekben
a válságkezelést szolgálja – közölte
Tukacs István, a gazdasági válságövezetek kezeléséért felelõs kormánybiztos Szombathelyen. Hozzátette: a kormánybiztos javaslatára a kormány
dönt arról, hogy mely térséget nyilvánítják válságtérségnek, ezt követõen
pedig a helyi szereplõk, az önkormányzatok, a munkaügyi központok, a gazdasági kamarák dolgoznak ki javaslatot arra, hogy miként történjen a reorganizáció.
2009. 03. 06.

A magyar kormánytól kéri
a pénzét a falu
Másfél millió forintos számlát nyújt be
a település a magyar kormánynak,
jelentette be Szabó Loránd, Mágocs
polgármestere. A Mágocsot Dombóvárral összekötõ út terveinek elkészítéséhez ugyanis ekkora összeggel járult

A legjobb helyeken
a legkorruptabbak
A legtöbb korrupt ember az önkormányzatoknál és a rendõrségen dolgozik, a legkevesebb a bíróságokon. A
korrupció Magyarországon intézményesülni látszik, azaz már szervezetek
is létrejönnek abból a célból, hogy kiszolgálják azt – derült ki egy kutatásból, melyet az InfoRádió közölt. A korrumpálók többsége egyén, de 45,3
százalékuk csoport, 3,3 százalékuk pedig intézmény, míg a korrumpáltak 44
százaléka egyén, 49,5 százaléka csoport és 6,4 százalékuk intézmény – ezt
lehet kiolvasni a Budapesti Corvinus
Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézetének korrupciókutató
központja által végzett kutatásból.
2009. 03. 11.

Ötszázmillióról mondott
le a bodajki önkormányzat
Sikerrel pályázott félmilliárd forintra a
város önkormányzata, amely most úgy
döntött: nem veszi igénybe a támoga-
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tást. Nem egyedi a bodajki eset, amikor
a tervezetthez képest aggályosan megnõhetnek a költségek – a polgármester
elsõ hallásra mindenképpen meghökkentõ indítványát azzal indokolta, hogy
a pályázat beadása óta eltelt idõ alatt
olyan mértékben növekedtek a kivitelezés költségei, hogy az az önkormányzat
számára felelõsséggel már nem vállalható. A pluszkiadásokat a tervezett áfaemelés, az építõanyagárak emelkedése,
bizonyos építõipari szabványok szigorítása idézi elõ. Ezzel szemben az önkormányzatnak csökkent az iparûzési
adókból, illetve az állami normatívákból
álló bevétele, és folyamatosan romlik a
forint árfolyama.
2009. 03. 12.

Cigistop a játszótereken
Nem árt körbenézni az utcán, mielõtt
rágyújt valaki, mert több nagyvárosban önkormányzati rendeletben tiltották meg a dohányzást egyes közterületeken. A legtöbb helyen még csak a
játszótereket füstmentesítették, de
van, ahol már a zárt buszmegállókból
is kitiltották a nikotin élvezetét.
2009. 03. 13.

Szabad a vásár az
önkormányzatoknál
Az önkormányzatoknál január óta szabad a vásár: elõzetes törvényességi ellenõrzés nélkül hozhatnak rendeletet és határozatot. A kormányoldal és az ellenzék
közötti megegyezés hiányában a külsõ
kontroll még jó ideig hiányozhat. Az önkormányzatok törvényességi ellenõrzése
most már több mint két hónapja szünetel. A közigazgatási hivatalok jogutódaként létrehozott államigazgatási hivatalok jogszabályi felhatalmazás nélkül nem
vizsgálhatják ugyanis, hogy a helyi rendeletek és határozatok körül minden
rendben van-e. Ennek a lakosságra nézve is igen kellemetlen következményei lehetnek, hiszen a helyhatóságok elõzetes
külsõ kontroll nélkül vethetnek ki adókat,
vagy dönthetnek ingatlanok értékesítésérõl. A rendeleteket utóbb bárki megtámadhatja az AB-nál, de a törvénysértõ
határozatok miatt csak a megszûnt hivatalok fordulhattak bírósághoz.
2009. 03. 16.

Az állam fizetné a rezsit a
háztartások helyett
Egyre több család nem tudja kifizetni rezsijét. Az önkormányzatoknak lenne lehetõségük egy
adósságkezelési szolgáltatással
segíteni a nehéz helyzetbe került
lakosokat: a támogatással tíz százalékot az önkormányzat, hatvanöt százalékot az állam fizetne
a lakó helyett. A szolgáltatók
visszajelzései alapján ez a megoldás még nem terjedt el a településeken. Békés megyében viszont
az önkormányzatok úgy döntöttek: egy adósságkezelési szolgáltatással próbálnak segíteni a nehéz helyzetbe került lakosoknak.
A megyei vízmûnél ugyanis az
utóbbi idõben ugrásszerûen megnõtt az adósok száma. A kérelem
benyújtása után azonban a rászorulóknak csak a tartozásuk huszonöt százalékát kell kifizetniük.
2009. 03. 16.

Jövõ hónapban indulnak
a Vekla-beruházások
Több mint kétszázötven pályázóval
folytatott elõzetes tárgyalás után
közel olyan ötven vállalat illetve önkormányzat vezetõvel egyeztetnek,
akik tervezik Vekla-gyártóüzemek indítását. Az új magyar építõanyag
szabadalmát birtokló és a gyártását
koordináló Vekla-5 Zrt.nél arra számítanak, hogy végül mintegy tíz
üzem létrehozásáról tudnak majd
megállapodni. A tervek szerint ezekben az év második felében indulhat
meg a termelés.
2009. 03. 17.

Földet kapnak a rászoruló
családok Nagykörûben
Rászoruló családoknak ad bérbe térítésmentesen a Szolnok megyei
Nagykörû önkormányzata saját tulajdonú földjeibõl, hogy azokon új
cseresznyés parcellákat alakítsanak
ki; a programhoz központi forrásból
másfél millió forintot nyertek. A
földterületet elõkészítetten kapja
meg a tíz-tizenkét, döntõen roma

család – mondta Veres Nándor polgármester. A kezdeményezés megvalósításához az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és Energia
Operatív Programja (KEOP) keretében kiírt pályázaton elnyert másfél
millió forintból facsemetéket és vetõmagokat vásárolnak. A fák elültetése és gondozása már a családok
feladata. Kötelezettségeik közé tartozik az is, hogy amíg a cseresznyefák termõre fordulnak, a földet veteményeskertként mûveljék, és burgonyából, zöldségekbõl megtermeljék
a számukra szükséges mennyiséget.
2009. 03. 18.

Békésben is megjelentek
a falu- és városõrök
Áprilistól Békés megyében is megjelennek a falu- és a városõrök. A polgárõrségtõl és a rendõrségtõl független, egyelõre csak néhány településen megalakuló szervezet tagjait a
helyi önkormányzatok fizetik. Az országban több helyen jött már létre
ilyen szervezet (Esztergom, Kenderes), jövõbeli elterjedésüket nagy
mértékben segíti az új foglalkoztatási program. Békésben Szeghalmon
és Lökösházán az elsõk között dolgoznak város-, illetve faluõrök.
2009. 03. 24.

800 milliárddal adósodtak
el az önkormányzatok
A válság miatt tovább nõhet a települések adóssága. A növekvõ kiadások mellett a bevételek elmaradása
fenyegeti a helyhatóságokat. Az önkormányzatok
eladósodottsága
meghaladja a nyolcszázmilliárd forintot. A 2007-es adatok szerint országos átlagban egy lakosra közel
58 ezer forint önkormányzati adósság jut. A legnagyobb fejenkénti
adósság a fõvárost és a nagyvárosokat nyomja, az ott lakókra egyenként 65–88 ezer forintnyi tartozás
jut. A községek lakóira kevesebb, fejenként valamivel több mint tízezer
forintos adósság jut, viszont ezek a
kisebb önkormányzatok alig rendelkeznek saját forrásokkal.
2009. 03. 31.
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Virágos Magyarországért 2009
Idén is versenyezhetnek a települések
versenyben 2008-ban város kategóriában Gyula és a falu kategóriában indult Tápiógyörgye is ezüst fokozatot
ért el. 2009-ben az európai versenyben Szombathely és Gelse képviselik
Magyarországot.
A Virágos Magyarországért versenynek minden évben vannak kiemelt
témái. 2009-ben a településeket felkeresõ szakmai zsûri megkülönböztetett
figyelmet fordít a kulturális létesítmények környezetének gondozottságára,
beleértve az oktatási intézményeket is
– jelentette be Prutkay János, a Virágos
Magyarországért szervezõbizottságának elnöke.
Kovács Miklós, az Önkormányzati
Minisztérium turisztikai szakállamtitkára kiemelte, hogy a turisztikai szakágazat, amely a kezdetektõl a nemzetközi
részvétel és a hazai verseny legfõbb támogatója, továbbra is nagy figyelmet
szentel a mozgalomnak, amelynek
igen fontos szerepe van a vendégváró,
kulturált ország képének kialakításában. A rendezett, vonzó és élményt
adó településkép a turisztikai versenyképesség alapvetõ követelménye. A
szakállamtitkár minden önkormányzatot a részvételre bátorított, mivel a Virágos Magyarországért programhoz
való kapcsolódással csak nyerni lehet.
A település szebbé, élhetõbbé válik, a
versenyre való készülõdés közösségformáló, összetartó erõ.

A Virágos Magyarországért
immár több mint egy évtizede Magyarország legsikeresebb környezetszépítõ versenye, sõt talán ennél is több:
mozgalom. Az országos mellett ma már helyi – városi, megyei, régiós – versenyeket is
rendeznek, amelyek évente
közel kétmillió embert mozgósítanak a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített
környezet
megteremtése,
megõrzése érdekében.
A 2009-es versenyt a különbözõ minisztériumok, parlamenti bizottságok,
önkormányzati szervek és civil társaságok tizenhatodik alkalommal hirdetik
meg. A feltételek a korábbiakhoz hasonlók: az adott önkormányzat polgármestere interneten keresztül nevezheti
be települését. A fõdíj Magyarország
képviselete a 2010-es Európai virágos
városok és falvak versenyében (Entente
Florale Europe), amelyet két település,
egy város és egy falu nyerhet el – tájékoztatta a résztvevõket Kunczéné Fellegi Katalin, a Virágos Magyarországért
verseny fõvédnöke, Magyarország képviselõje az európai verseny szervezõbizottságában.
A tizenkét európai ország részvételével zajló Entente Florale Europe
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A verseny szervezéséhez jelentõs
segítséget nyújt az Önkormányzati Minisztérium, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest Fõváros Önkormányzata, a Magyar Turizmus Zrt., a
Magyar Önkormányzati Fõkertész Szövetség, a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány és számos civilszervezet.
A támogatók köre ebben az évben is
bõvült: a Közeledési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium is csatlakozott a verseny kiíróihoz.
További információk
A Virágos Magyarországért
környezetszépítõ verseny szervezõbizottsága
Pollák Erika projektmenedzser:
06 30 250 4011
Pécsi Melinda titkár
Tel.: 488 8630
E-mail: pollak@itthon.hu,
viragosmagyarorszag@itthon.hu

A versenybe nevezni lehet: a
www.viragosmagyarorszag.hu honlapon. A jelentkezés határideje 2009.
május 15.
Munkatársunktól

A lapot ingyenesen kapja Magyarország valamennyi polgármestere, országgyûlési képviselõje, megyei önkormányzati vezetõje,
kistérségi megbízottja, régióvezetõje, minisztériuma, valamint a jelentõsebb közszolgáltatók, bankok, biztosítók vezetõi.
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