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Polgármesterek, döntéshozók és vállalkozók független havilapja

Bizony, ez jó nagy szám... nos, enynyit terveznek jövõre elvonni az önkormányzatoktól. Furának tûnhet,
ha azt mondom: mégsem ez a legnagyobb baj. Az igazi gond az, hogy
a jelenlegi struktúrák változatlanul
hagyásával gondolják végrehajtani
ezt – úgy pedig bajosan fog menni,
hiszen ekkora tartalék már biztosan
nincsen ebben a rendszerben.
Nem véletlenül háborodtak fel a
kistelepülések vezetõi, amikor az új önkormányzati miniszter
azt találta mondani, hogy a szektorban egyszerre van jelen a
hiány és a pazarlás. Természetesen nem az agyonsanyargatott falvakra gondolt – mégsem hangzott ez a kijelentés túl
elegánsan éppen a terület miniszteriális gazdájától. Fõképp
azért nem, mert azt a tipikus gondolkodásmódot tükrözte,
amely erõfeszítéseket csak egyetlen irányban képzel el. Az
önkormányzatoknak megint adniuk kell, ismét összébb kell
húzni magukat, ám az ellentételezés, az átfogó közigazgatási reform, a feladatok és a finanszírozás szinkronja ismét a
távoli ködbe vész.
Nem hibáztatom az új minisztert, hiszen maga is többszörösen kényszerhelyzetben van. Az ország érdekében végre kell hajtania a központi büdzsébõl rá esõ megtakarítást;
másrészt nem tehet arról, hogy politikai elitünk képtelen a
megállapodásra. Õszinte volt, amikor azt mondta, semmiféle reményt nem lát arra, hogy a következõ választásokig bármilyen kétharmados törvény megszülethessen. Hiába egyeztek meg sok mindenben az érdekszövetségek, hiába tudja
mindkét politikai oldal, hogy nincs már tér halogatni a reformokat. Nem és nem... és ez kétségbeejtõ.
Megint várni kell a következõ választásig. A Fidesz reménykedik, hogy ha kétharmadot szerez, akkor majd egymaga teheti rendbe – persze saját szája íze szerint – a területet. De kétharmados többségére nincs semmi garancia. És
ha nincs meg a kétharmad, megint ugyanott leszünk: neki is
kompromisszumot kell kötnie a kétharmados törvények elfogadtatásához.
Ki tudná megmondani, hogy mire is várnak a mi jó pártjaink?
L. László János
laszlo.janos@localinfo.hu

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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Válságkezelõ kormányprogram
Mit remélhetnek az önkormányzatok idén és jövõre?

A válság kezelése a fõ célja a
Bajnai Gordon vezette kormánynak; programja ennek érdekében rövid és középtávú
terveket fogalmaz meg. Az
adózás átalakítása már meg is
kezdõdött, errõl május elején
szavazott a Ház. Az önkormányzati rendszer hatékonyabb mûködése érdekében
„integrációra ösztönzõ támogatási rendszert“ kívánnak kialakítani.

Válságkezelés és bizalomépítés címmel
nyújtotta be a Bajnai Gordon által vezetett kormány egy évre szóló válságkezelési programját, amelyet nem is
kormányprogramnak, hanem cselekvési tervnek nevez. Kétségtelen, hogy egy
keretprogramnál talán részletesebb,
nem csupán víziókat, hanem számos
konkrét teendõt is tartalmaz. Hiányossága azonban, hogy nem tér ki a kormányzati mûködés minden területére
(pl. az egészségügyre vagy a környezetvédelemre).
A program négy rövid távú célt fogalmaz meg: a pénzügyi rendszer stabilitásának megerõsítése, a krízis miatt
veszélyeztetett munkahelyek megõrzé-

4

Önkormányzati havilap
2009 május

w w w . m e h . h u

se, az európai uniós források könynyebb felhasználása és a pénzügyi válság okozta likviditáshiány enyhítése.
Ezek érdekében számos intézkedési
tervet alkotott az új kormány, fõként a
rövid távú válságkezelés érdekében,
ilyen pl. a devizahitellel rendelkezõk
védelmében tervezettek, vagy a készfizetõ kezesség nyújtása a munkanélkülivé válók számára, illetve a hitelközvetítõi szabályozás megteremtése.
A rövid távú célok mellett három
alapvetõ fõ célt kíván megvalósítani a
program: az egyensúlyteremtést, a
gazdasági növekedés ösztönzését és
az elveszett befektetõi bizalom helyreállítását.

KÖZÉPPONTBAN

A KKV-K

MEGSEGÍTÉSE
Külön fejezet foglalkozik a kis- és középvállalkozásokkal, a finanszírozásukat segítõ programokkal. Ezek között
szó esik a Gyurcsány-kormány által elindított ezernégyszázmilliárd forintos
válságkezelõ és gazdaságélénkítõ csomagról és a Magyar Fejlesztési Bank
bevonásáról a hosszabb lejáratú forgóeszközhitelek és -kölcsönök finanszírozásába. Megjelenik továbbá az uniós
források felhasználásának könnyítése

is, így a (már korábban megkezdett)
megemelt elõlegek kifizetése, az elbírálási határidõk csökkentése, valamint
korrekciós mechanizmus kidolgozása
az árfolyammozgások ellensúlyozása
érdekében.
ELSÕDLEGES
A M U N K A H E LY M E G Õ R Z É S
A munkahelyek megõrzése és az állásukat várhatóan elvesztõk támogatása
fontos prioritása a programnak. Itt az
alternatív foglalkoztatási formák támogatása mellett a csoportos létszámleépítések megelõzésére, munkahelymegtartó pályázatok indítására (négy
nap munka, egy nap képzés) kell gondolni. Egyúttal enyhítik a nem teljesen
rendezett munkaügyi kapcsolatokkal
rendelkezõ cégek szankcióit; tehát
csak a legsúlyosabb szabálytalanságot
elkövetõ munkáltatókat zárják ki a pályázati és közbeszerzési rendszerekbõl.

A

KÖZSZFÉRÁN KEZDIK
A TAKARÉKOSKODÁST

Az egyensúlyteremtés érdekében a
közszféra, a nyugdíjrendszer és a szociális-jóléti rendszer területén tervez a
kormány beavatkozásokat. Ennek része a vezetõ állami tisztségviselõk alacsonyabb javadalmazása (a miniszteri
fizetések tizenöt százalékos csökkentése, a miniszterek, államtitkárok jubileumi jutalmának megszüntetése, a többségi állami és önkormányzati tulajdonú vállalatok esetében az igazgatósági
és felügyelõbizottsági tagsággal járó
díjazások ötven százalékra mérséklése.). További sarokpontja ennek a közszféra nominális bruttó bérkifizetéseinek két évre rögzítése, és a tizenharmadik havi juttatás megszüntetése
(helyette bevezetik a GDP elvárt növekedéséhez kötött kiegészítõ juttatást).
Újra kívánják tárgyalni emellett a szakszervezetekkel a 2009 második félévére érvényes keresetkiegészítést.
Az önkormányzati támogatások
csökkentését is kilátásba helyezi a
program, de errõl kevés konkrétum derült ki eddig. Az önkormányzatok ez
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évi mintegy háromezer-négyszázmilliárdot kitevõ kiadásaiból 1 290 milliárd a központi költségvetésbõl származó forrásokból valósul meg – áll a
programban. Ám hozzáteszik: „A széttagoltan mûködõ, nem hatékony gazdálkodás racionalizálása érdekében, az
integrációra ösztönzõ támogatási
rendszert kívánunk kialakítani.“
Emellett hozzányúlnának az elkülönített állami pénzalapok kiadásaihoz,
mert itt a kormány szerint számos
megtakarítási lehetõség kínálkozik.

CÉL

Ennek a csomagnak a része a családi pótlék összegének rögzítése két
évre, a középfokú oktatási intézményben tanulók esetében a jogosultsági
korhatár csökkentése, a gyermekgondozási segélyek folyósításának két évre
való csökkentése (a bölcsõde- és óvodaépítési program felgyorsításával, a
családi napközi jogszabályi hátterének
egyszerûsítésével együtt), a lakástámo-

A személyi jövedelemadó (szja)
alsó sávhatára – a tizennyolc és
harminchat százalékos adókulcs
megmaradása mellett január 1-jéig
visszamenõleg 1,7 millióról 1,9 millió
forintra emelkedik. Ez 1,9 millió forintos bruttó jövedelemnél háromszázalékos nettó jövedelemnövekedésnek felel meg, e fölött az elõny kisebb.

gatások felfüggesztése 2009. július 1tõl, a gáz- és távhõár-kompenzáció fokozatos megszüntetése, valamint a
táppénz általános mértékének csökkentése.

A családi pótlék januártól adóterhet nem viselõ járandósággá alakul át oly módon, hogy a családi pótlék a házastársak között megosztható ötven-ötven százalékban, az egyedülállók esetében pedig csak ötven
százalékban számít bele a jövedelembe. A változás nyomán a családi pótlék nem válik adókötelessé, ha viszont a családi pótlékkal rendelkezõ
magánszemély más, adóköteles jövedelemmel is rendelkezik, a családi
pótlék összegével megegyezõ összegû jövedelmét – 1,9 millió forint fölött – magasabb adó fogja terhelni.
Ennek alkotmányosságát megkérdõjelezik, emiatt a passzus várhatóan
Alkotmánybíróság elé is kerül, ugyanis az õszi bevezetést egyes szakértõk
visszamenõleges adókötelezettségként értelmezik.
A jövedéki adó átlagosan öt-hat
százalékkal nõ.
A munkáltatói járulék a korábbi terveknek megfelelõen július 1-jétõl a minimálbér kétszereséig öt százalékponttal,
harminckét százalékról huszonhét százalékra csökken. Az egyszerûsített vállalkozói adó (eva) bevételi határa július 1jétõl 25 millióról 26 millió forintra emelkedik.
A táppénz mértéke augusztustól
egységesen tíz százalékkal csökken.
Így legalább kétéves, folyamatos biztosítási jogviszony fennállta esetén a
táppénz összege a munkabér hetven
százalékáról hatvan százalékára, ennél rövidebb biztosítási jogviszony

A NYUGDÍJRENDSZER

FENNTARTHATÓSÁGA
A nyugdíjrendszer hosszabb távú fenntarthatósága szempontjából elkerülhetetlen, hogy a várható élettartam
emelkedésével a nyugdíjkorhatár is
emelkedjen – mondja a program. A
kormány számításai szerint az öregségi
nyugdíjkorhatár hatvanöt éves életkorra emelése (fokozatosan, évente fél évvel 2012-tõl kezdõdõen, a nõk és férfiak esetében eltérõ korcsoportokkal indítva, és eltolva) a nyugdíjrendszer
hosszú távú finanszírozhatóságának
javítása mellett a foglalkoztatási szint
növeléséhez is hozzájárulhat.
A kormányzati tervek a jelenlegi
nyugdíjasokat is érintik: a 2009-es
nyugdíjkorrekciót 2010-re ütemezik át,
majd 2010-tõl meg is szüntetik. A 13.
havi nyugdíj ezzel szemben már az
idén megszûnik, így ennek második
részletet már nem is kapják meg a
nyugdíjasok. A tervek szerint a 13. havi nyugdíjat egy olyan feltételes nyugdíjpremizálási rendszer váltaná fel,
amelynek kifizetései függnek a GDPnövekedés ütemétõl.

MEGNYIRBÁLJÁK
A SZOCIÁLIS KIADÁSOKAT
Magyarország teherbíró képességénél
sokkal többet költ szociális támogatásokra; amellett, hogy a támogatások
szétosztása bizonyíthatóan nem hatékony, az is jól látható, hogy a források
nem mindig a leginkább rászorulókhoz jutnak el – fogalmaz az egy évre
szóló kormányzati alapvetés. A szociális intézkedések célja középtávon ennek megváltoztatása – s már rövid távon célzottabbá tétele. Emelett fontos
a gazdasági aktivitás, a munkába állás
ösztönzése, támogatása – szögezi le a
dokumentum.

MÁR

SZAVAZTAK AZ ELSÕ

A D Ó V Á LT O Z Á S O K R Ó L
A gazdasági növekedés ösztönzése érdekében három területen tervez beavatkozásokat a kormány, ezek az adórendszer foglalkoztatást ösztönzõ átalakítása, a foglalkoztatottság növelése és a gazdasági versenyképesség erõsítése.
Az adózási szabályok átalakításának célja a foglalkoztatás ösztönzése
és az adóelkerülés gyakorlatának viszszaszorítása. Az idén hatályba lépõ változásokról lapzártánkkor szavazott a
parlament, a jövõ évi módosításokról
külön elõterjesztés készül majd.
Az egyik legjelentõsebb változás,
hogy az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa húsz százalékról huszonöt százalékra
emelkedik 2009. július 1-jétõl. Bevezetnek egy középsõ kedvezményes, tizennyolc százalékos kulcsot is, amelyet a tejre, tejtermékekre, kenyérre és pékárukra
kell alkalmazni július 1-jétõl. A távhõszolgáltatás áfakulcsa július 1-jétõl huszonöt
százalék lesz, augusztus 1-jétõl pedig
tizennyolc százalék, ha az Európai Bizottság idõközben nem támaszt kifogást. A
könyveket, napilapokat valamint gyógyszereket terhelõ ötszázalékos áfakulcs továbbra is hatályban marad.
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esetén a bér hatvan százalékról ötven
százalékára csökken.
Az idei adóváltozások hatása semleges lesz – a költségvetési szigorítások
miatt megtakarított összeg a bevétel-kiesés kompenzálására elegendõ –, jövõre
viszont a tervek szerint már mérséklõdik
az adócentralizáció. A kormány válságkezelõ programja szerint 2010-tõl a teljes jövedelemre érvényesülne az ötszázalékos járulékcsökkentés, és eltörölnék
a tételes egészségügyi hozzájárulást
(eho). Az szja-ban új adóalap-számítási
módszert vezetnek be. Az adóalapot a
tervek szerint felbruttósítják a huszonhét
százalékos munkáltatói járulékkal, a járulékot azonban továbbra is a munkáltató fizeti meg és vonja le, az adókulcsok 15–17, illetve 33–35 százalékra csökkennek, az alsó sávhatár négy-ötmillió
forintra emelkedik.
Több intézkedés célozza az adókikerülés visszaszorítását is, így például az
adóparadicsomba menekített jövedelem
és a vagyon adóalapba vonása, a forrásadóztatás, vagy a járulékalapnak a tevékenység valós értékéhez való igazítása.
Az egyszerûsítés jegyében több adókedvezmény megszûnik, akárcsak a vállalkozások különadója, a társasági adókulcs
pedig tizenkilenc százalékra emelkedik.

ERÕSÍTENÉK

A GAZDASÁGI

VERSENYKÉPESSÉGET
A válságkezelõ program számos intézkedéscsoportot határozott meg annak
érdekében, hogy olyan üzleti környezet
alakuljon ki, mely segíti a gazdaság egészének fejlõdését. Egyrészt meghatározza a stratégiailag fejlesztendõ ágazatokat; ezek az elõzõ kormány gazdaságpolitikai koncepciójával összhangban a
jármûipar, a logisztika, a gyógyszeripar,
biotechnológia és az infokommunikációs technológiák. A kutatás-fejlesztés és
innováció mint minden ágazatra kiterjedõ szektor fejlesztése elengedhetetlenül
fontos a gazdasági növekedés beindításához – ezért ötödikként ez kerül elõtérbe. További három ágazatot pedig azok
munkaintenzitása vonz a középpontba:
ezek az építõipar, a turizmus és az
agrárium.
A versenyképesség erõsítésének
fontos eleme továbbá a beruházás- és
exportösztönzés, az adminisztrációs
terhek csökkentése és a gazdasági infrastruktúra fejlesztése.
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BERUHÁZÁSÖSZTÖNZÉS
TELEPÜLÉSI SZINTEN
A beruházásélénkítésben a kormány
számít a településekre, ezt a célt szolgálja a Beruházásbarát településekért
program végrehajtása. Az érdeklõdõ
települések számára szakmai segítséget nyújtanak ahhoz, hogyan tehetik
vonzóvá településüket a hazai és nemzetközi cégek számára. Ez rendszeres
szaktanácsadást és képzési lehetõséget
jelent az önkormányzatok számára.
Tervezik emellett a beruházásösztönzõ
támogatási rendszer átalakítását az aktuális gazdaságpolitikai célok szerint
(pl. hátrányos helyzetû régiók és munkaintenzív beruházások elõtérbe helyezése), vagy a hazánkban mûködõ külföldi nagyvállalatok újrabefektetésének
ösztönzését utógondozási szolgáltatás
(After care) révén.

MITÕL

LESZ VERSENYKÉPES

AZ ÜZLETI KÖRNYEZET?
A gazdaság dinamikus növekedési pályára állításában kulcsszerepe van az adminisztratív terhek csökkentésének (lásd keretes írásunkat); ezek becslések szerint a
GDP 6,8 százalékára rúgnak, s ez jelentõsen meghaladja az Európai Unió átlagát.
A kormány célja, hogy 2012-ig a hazai
jogszabályokból és végrehajtásukból következõ adminisztratív terhek fenntarthatóan huszonöt százalékkal csökkenjenek.
A programban szó esik mind emellett a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, ezen belül a regionális
alapon mûködõ integrált közlekedési
rendszer koncepciójának kialakításáról,
elektronikus útjegyrendszer bevezetésének elõkészítésével; az infrastrukturális
fejlesztések folytatásáról, a használatarányos elektronikus díjfizetési rendszer bevezetésérõl a közutakon, a szakképzés, a
felnõttképzés és a felsõoktatási rendszer
modernizációjáról, az energiabiztonság
garantálásáról, a lakásfelújítási, -korszerûsítési program folytatásáról, valamint a
leghátrányosabb helyzetû kistérségek futó programjainak folytatásáról.

MINDEN

TELEPÜLÉSEN LESZ
RENDÕR?

A kormányprogram utolsó nagy fejezete
a bizalom helyreállítását célzó intézkedéseket foglalja össze.

A bizalomépítés érdekében a válságkezelési programhoz nyilvánosan hozzáférhetõ ütemterv is készül. Emellett fontosnak tartja a program a közrend és közbiztonság erõsítését, amelynek részeként
a fegyveres és erõszakos bûnelkövetõk,
különösen pedig a visszaesõk a mainál
sokkal szigorúbb büntetésre számíthatnak, s a rendõrség újra nyomozni fog a
húszezer forint kárértéknél kisebb értékû
lopások esetén is. A kormány ígérete szerint év végére minden településen lesz állandó rendõri jelenlét, vagy rendszeres
járõrözés, a bûnügyileg jobban fertõzött
városokban pedig legalább húsz százalékkal növelik a rendõrök közterületi létszámát. Uniós forrásokkal kívánja támogatni a kormány az önkormányzatokat
térfigyelõ kamerák beszerzésében, valamint az idõsek, betegek számára különösen fontos jelzõrendszeri hálózat bõvítését is ösztönözni szeretnék. Törvényi úton
kívánják megteremteni annak feltételeit,
hogy egy-egy településen az önkormányzat és minden olyan szervezet, amelynek
dolga van a közbiztonság fenntartásában, hatásosan mûködjön együtt a rendõrséggel, sokszorozza meg annak erejét.
A közterület-felügyelõk hatáskörét lényegesen bõvíteni tervezik.

TERVEK

A KORRUPCIÓ

VISSZASZORÍTÁSÁRA
A korrupció visszaszorítása jegyében ismét elõveszik a párt- és kampányfinanszírozási törvényt. Emellett egy úgynevezett
Közérdekvédelmi Hivatalt állítanak fel. A
hivatal dolga lesz, hogy védje meg azokat, akik korrupciós jellegû ügyekben érdemi bejelentéseket tesznek, és a megalapozott bejelentések alapján lefolytassa
a vizsgálatot. A hivatal jogosult lesz minden állami döntés, illetve közpénzfelhasználás esetén eljárni, ha megsértették az
irányadó szabályokat, a tisztességes eljárás követelményét, és valakinek ebbõl elõnye származott. Az intézményt más hivatalok költségvetési forrásának és létszámának rovására állítják fel.
Szintén a tisztább közéletet célozza
az a tervezett országgyûlési határozat,
amely a közszférában érvényesítendõ etikai kódexek alapelveit rögzíti majd. Ez
szabályozná az ajándékok elfogadásának
rendjét, az ügyfelekkel való kapcsolattartást. Az alapelvek nyomán kell majd kialakítani a köztisztviselõk, a bírák, a pedagógusok és mások etikai kódexeit.
Munkatársainktól

Reflektor | Kormányprogram

Lehet-e gúzsba kötve táncolni?
Bemutatjuk az új önkormányzati minisztert

A Dél-alföldi Regionális Területfejlesztési Tanács korábbi elnöke, Varga Zoltán MSZP-s képviselõ lett a Bajnai-kormány önkormányzati minisztere. Bemutatkozásakor nem sok jóval
biztatta a településeket. Idén
még nem lesz komolyabb
megszorítás, ígérte, de a jövõ
évre már kiencszázmilliárdos
szektorbeli elvonást helyezett
kilátásba.

Az új miniszter a parlamenti bizottsági
meghallgatásokon, illetve a minisztériumi
bemutató sajtótájékoztatóján fejtette ki
elképzeléseit, amelyek determináltak az
új kormány programja miatt.
Az országgyûlési meghallgatásokon
kiemelte: a tárca alapvetõ feladata a kormány válságkezelõ tervének végrehajtása,
a munkahelyek megvédésének, munkahelyek teremtésének segítése, a bizalom,
az átláthatóság megteremtése. A területfejlesztésrõl szólva elmondta, hogy az országos területfejlesztési koncepciót (OTK)
és a területfejlesztési törvényt érvényesítik, továbbra is folytonosság lesz e
téren. A területfejlesztésben a decentralizációt, a területi szempontokat érvényesíNÉVJEGY
Varga Zoltán 1952-ben született Miskolcon.
A pécsi Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán kapott vegyipari gépész üzemmérnök diplomát. Elõbb szakmérnöki, majd mérnök-közgazdász diplomát szerzett.
A Békés megyei Orosházán alapított családot, ahol 1979-ben a helyi üveggyárban
üzemmérnökként helyezkedett el. 1997-ben
mûszaki igazgatóként
hagyta el a
gyárat, amikor Békés megye képviselõtestületének
elnökévé választották,
m e l y n e k

tik, továbbá erõsíteni kívánják a kistérségeket.
A miniszter szerint az önkormányzati rendszerben egyszerre van jelen a hiány
és a pazarlás. Vannak olyan önkormányzati feladatok, amelyeket a gazdasági válság miatt fel kell adni, illetve fel kell függeszteni – ám konkrét példákat nem
mondott. A tárcavezetõ megemlítette,
hogy az önkormányzatok által végzett
feladatok, illetve hatáskörök felülvizsgálata szükséges. Hozzátette azt is, a kétharmados parlamenti többséget igénylõ jogszabályok miatt nem lehetett „elõre mozdulni“ az elmúlt években.
Kérdésekre válaszolva elmondta: az
általános forgalmi adó emelése miatti
kompenzációra nem számíthatnak az önkormányzatok. Azoknál a fejlesztési pályázatoknál viszont, amelyknél nagy az
importszükséglet, így a forint árfolyamának gyengülése jelentõs gond, lehetséges
a kompenzáció.
Mint mondta, olcsóbbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá kívánja tenni tárcája mûködését. Úgy ítélte meg, hogy a
következõ egy évben átfogó önkormányzati reform „nemigen lehetséges“. A miniszter közölte azt is: tûrhetetlennek tartja, hogy egy jogállamban nincs törvényességi ellenõrzése az önkormányzatoknak. Utalt arra, hogy bár a törvény jelenleg is rögzíti, az említett feladatot a
1994-tõl tagja, majd a szocialista frakció vezetõje.
1998-tól az orosházi ipari park ügyvezetõ
igazgatójaként tevékenykedett, amikor a
2002-es önkormányzati választásokon ismét
a megyei közgyûlés elnökévé választották.
1990-ben alapító tagja volt az MSZP orosházi szervezetének, 2000 óta a párt megyei
alelnöke.
Mint országgyûlési képviselõ 2006 és
2008 között az európai ügyek bizottságának
tagja volt, 2008-tól a költségvetési, pénzügyi
és számvevõszéki bizottság tagja, és az ORTT
költségvetési törvényjavaslatát elõkészítõ albizottság elnöke.
Varga Zoltán a Dél-alföldi Regionális Területfejlesztési Tanács elnöke volt miniszteri kinevezéséig..

közigazgatási hivatalok látják el, ezek
azonban most nem mûködnek. Ezt feltétlenül meg kell oldani
Kijelentette, hogy az idén már nem
lesznek elvonások, de a jövõ évi költségvetésben szerepel majd megszorítás.
Szerinte az önkormányzatok költségvetését át lehet szabni, s ezt majd a pénzügyminiszter vezényli le.
Varga Zoltán szerint az elhalasztott
feladatokat az önkormányzatok egy
jobb gazdasági helyzetben folytatni
tudják majd.
Leszögezte, hogy az önkormányzatoknak ki kell gazdálkodniuk az idei
ÁFA emeléssel járó többletköltségeket.
Az önkormányzati miniszter a
Sportkórház kérdésérõl azt mondta:
fontos, hogy az országnak legyen egy
ilyen intézménye, ezért õ is azt szeretné,
hogy a jelenlegi helyzet minél hamarabb megoldódjon.
Új ember a minisztériumban dr.
Forgács Imre, aki az önkormányzati és
lakásfejlesztésért felelõs szakállamtitkár
lett; õ eddig a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetõje volt.
A várható önkormányzati megszorításokkal kapcsolatban Jauernik István,
a minisztérium államtitkára azt mondta: 2009-ben valószínûleg a tervek szerint tudják finanszírozni az önkormányzatokat, de 2010-ben kilencszázmilliárd
forintos kiadáscsökkentést tervez a kormány.
Az önkormányzati területen lehetséges megtakarításokkal kapcsolatban annyit mondott: vannak kistelepülések, ahol a teljes költségvetés tíz százalékát a polgármester fizetése viszi el, ezért át kell gondolni
például a fõállású polgármesterség
feltételeit. Említette az államtitkár
az önkormányzati képviselõk számának csökkentését. Közölte azt is: sok
önkormányzat ragaszkodik olyan
feladatokhoz, ami nem lenne dolga,
példaként az építéshatósági feladatokat említette. Ezzel kapcsolatban
is egyeztetésekre van szükség – tette
hozzá.
Munkatársunktól
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Falumegújulás Alsó-Ausztriában
Obermarkersdorfot a közös gondolkodás vezette ki a hátrányos helyzetbõl

A helyi közösségre épített falufejlesztés sikerének ékes
példája az alsó-ausztriai
Obermarkersdorf, ahol az elmúlt húsz évben folyamatosan bevonták a lakosságot a
fejlesztési elképzelésekbe, ezzel fogékonnyá tették õket
környezetük iránt, s mobilizálni tudták erõforrásaikat.
Ma azt vallják: a lakóknak a
tervezési és döntési folyamatokba való közvetlen bevonása a település legerõsebb erõforrása, amely az egyének
együttmûködésre való hajlandóságát is megalapozza.

legújabb, 27. számából, amely Európa
díjazott falumegújító településeit mutatja be. A kötet (amely letölthetõ az
Önkormányzati Minisztérium honlapjáról) számos érdekes és tanulságos
példát vonultat fel; mi ezek közül most
az 1998-ban európai falumegújítási
díjban részesült Obermarkersdorf fejlõdését emeljük ki, amely talán a hazai
kisfalvak számára is adhat ötleteket arra, hogy hogyan induljanak el településük fejlesztésére.

BÁTORÍTJÁK

denciák megállítása és a jövõbeli jobb
teljesítõképesség megalapozása volt.
Az elsõ sikerrel kecsegtetõ lépések
1982-ben történtek. Ekkor került sor a
település átfogó állapotfelmérésére, és
a település gondozottságát javító projektek is elindultak.
Érdekes, hogy a falumegújítási sikertörténet kezdete egy elhanyagolt
kis patakhoz köthetõ. A helyi patak
tervezett csöõbe vezetésének terve
megmozgatta a falut. A patakot végül
közösen tették rendbe, diófasort tele-

A L AKOSSÁGI

KEZDEMÉNYEZÉSEKET
Ahány falu, annyiféle adottság, annyiféle problémakezelés, annyiféle módszer, egyedi megoldás. Minden esetben visszaköszönnek azonban azonos
elemek. Ilyen az átfogó helyzetelemzés, a lakossági igények felmérése, a civilszervezetek szerepe, körültekintõ,
átfogó tervezés, a tradíciókhoz – köztük a meghatározó építészeti jegyekhez – fordulás, a civil-, a társadalmi, a
gazdasági szervezetek, a lakosság folyamatos, visszacsatolásokat alkalmazó
bevonása a tervezésbe, a döntési folyamatokba, a végrehajtásba. Ez derül ki
a Településfejlesztési füzetek sorozat
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Obermarkersdorf település Alsó-Ausztria tartomány északi részén, a Retz nevû borvidéki város és a Cseh Köztársaság közvetlen közelében van. 1969ben Obermarkersdorf, Schrattenthal és
Waitzendorf településeket Schrattenthal nagyközség néven egyesítették, a
nagyközség
központja
az
Obermarkersdorf településen található
tanácsháza lett.
Obermarkersdorf és környéke mezõgazdasági jellegû és gazdaságilag –
legalábbis az osztrák viszonyokhoz képest – különösen hátrányos helyzetû
volt. A térséget a 20. század hetvenes
és nyolcvanas éveiben rossz munkaerõ-piaci helyzet, magas elvándorlási
arány, a mezõgazdasági szerkezetváltás. és a „vasfüggöny“ következtében
kialakult gazdasági problémák miatt
hanyatló földmûvelés jellemezte.
A helyi politikusok tisztában voltak
azzal, hogy új utakat kell keresni a belsõ potenciál ösztönzésére és a lakosság saját kezdeményezéseinek motiválására, amelynek célja a negatív ten-

pítettek a partjára. Ezzel az elsõ lépéssel sikerült az alsó-ausztriai „halott határszélen“ vegetáló falvak szerepébõl
kitörni.

EGYESÜLET
A MEGÚJULÁSÉRT
1985-ben Schrattenthal várost mind a
három tagtelepüléssel beválasztották az
alsó-ausztriai tartomány falumegújítási
programjában részt vevõ négy modelltelepülése közé. A falumegújítás célja
az volt, hogy saját erõbõl és külsõ támogatással javítsanak az életfeltételeken, valamint a falusi együttélés legkülönbözõbb részterületein megkezdjék a
fejlesztéseket. A lakosság falumegújítási

Te l e p ü l é s f e j l e s z t é s

programba való optimális bevonásához
Obermarkersdorf településen saját falumegújító egyesületet alapítottak,
amelynek a háromszázkilencven fõ körüli nõi lakosság körülbelül kétharmada
tagja lett. Kezdettõl nagy hangsúlyt fektettek az egyesület és a település vezetésének világos elkülönítésére, ennek is
köszönhetõ, hogy nagyon intenzív, nyílt
és pozitív párbeszéd zajlik azóta is az
önkormányzat és a polgári szövetség
között a falumegújítás kérdéseirõl.

FALUMEGÚJÍTÁSI

TERV

A kezdet eleve a falumegújítási terv
megalkotása volt, amely az egyesület, a település és egy tervezõkbõl álló csapat együttmûködésével jött
létre. A terv érdekessége, hogy egy
olyan vizsgálat adatait is feldolgozták ehhez, amelynek kérdõíveit a falu lakosságával töltették ki. A kérdõíves felmérés eredményeire építve, a
lakossággal való intenzív kapcsolattartással teljes átalakítási koncepciót
dolgoztak ki, amely így általános
egyetértéssel találkozott.
A következõ lépés az akkoriban
tízéves településrendezési program
újrafogalmazása volt. Ennek következtében építési területeket jelöltek
ki a település határában, ezzel egy
idõben aktivizálták a helység központjában az építési tartalékterületeket, valamint helyi építési szabályzatot alkottak.
Ezzel egyidõben a magánépítkezõknek segítségképp ingyenes építési tanácsadást nyújtottak, amelyet
már akkoriban is gyakran és szívesen
vett igénybe a lakosság.

KALÁKÁBAN

TETTÉK RENDBE

A TEMPLOMTERET
1986-ban megkezdték az ún. bevezetõ projekt megvalósítását. A lakosság
ehhez a templomtér átalakítását választotta, és az egyesület elnökségével,
valamint a tervezõkkel együtt kidolgozták az elsõ javaslatokat. A tervváltozatokat fõleg a szomszéd telektulajdonosokkal egyeztették többször, míg
végül kialakult a végleges, immár engedélyeztethetõ tervjavaslat.
A kivitelezést részben építõipari
szakvállalkozások, részben pedig a
lakosság ingyen – kalákában – végezte el.

ARGE, a falumegújítási díj
adományozója
1988-ban alakult meg a bécsi
székhelyû Európai Vidékfejlesztési
és Falumegújítási Munkaközösség
(Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung), melynek hazánk is alapítója volt. Célja a
falvak, a falusi életmód, az ott évszázadok alatt felhalmozódott értékek megõrzése – és ha kell, meghaladása –, hogy a falvak a mai kor
kihívásaira képesek legyenek megfelelõ választ adni, legyenek élõ,
önfenntartó, magas színvonalú
életminõséget nyújtó települések.
Az ARGE eszközei ehhez az iránymutatás, a sikeres tapasztalatok
felkutatása és széles körû közkincscsé tétele. Eszközeik közt kiemelkedõ jelentõségû az európai falumegújítási díj, amelyet 1990 óta
kétévente írnak ki, mindig különbözõ mottóval.

B E V Á LT

A L AKOSSÁG

BEVONÁSA
A projekttervezés tanulsága, hogy a
lakosság bevonása a tervezési és kivitelezési fázisokba pozitív viszonyt
alakít ki a fejlesztésekkel, jobban
magukénak érzik azokat, hiszen érzékelik, hogy szándékaikat, javaslataikat figyelembe veszi a település
vezetése. Obermarkersdorf településen ez a rendszer úgy bevált, hogy a
falumegújítás keretében a mai napig
minden tervet így valósítanak meg, s
– Werner Grolly, Schrattenthal település polgármesterének beszámolója szerint – a lakosok nagy hajlandóságot mutatnak a közremûködésre.
A bevezetõ projektet az évek során még számos építési és átalakítási intézkedés követte, mint a már
említett helyi patak nyitott csatornaként való átalakítása – ami akkoriban Alsó-Ausztriában teljesen szokatlan megoldás volt –, a régi fegyvertár renoválása, a terek és a falusi
utcák átalakítása, a tanácsház rendbetétele és kibõvítése, a tûzvédelmi
medencék átalakítása, a kis emlékmûvek felújítása, és sok más egyéb
közérdekû munka.

E LT Û N T E K

A PUSZTULÓ

ÉPÜLETEK
A falumegújítás kezdetén negyvennégy épület állt üresen a településen,
ma már nincs egyetlen lakatlan, rossz
állapotban lévõ ház sem. Mindet felújították, részben pedig másod-lakástulajdonosok lakják. A gondozott homlokzatok és elõkertek egy ép, élettel teli településközpont képét mutatják.
Természetessé és világosan láthatóvá
vált a magánépítkezéseknél, hogy figyelembe veszik a térségre jellemzõ
építési és telekalakítási szokásokat.

MEGÕRIZTÉK

ÉRTÉKEIKET

Obermarkersdorf településre a falu fõtere körüli zárt beépítési mód a jellemzõ. A patak a falu teljes hosszán végigfolyik, és a diófasorral együtt jellegzetes hangulatot kölcsönöz a településnek. Sikerült megõrizni, sõt hangsúlyozni a falu jellegzetes településszerkezetét. Ehhez a portál hátsó területei
– amelyeket újra zöldterületként és
mezõgazdasági területként hasznosítottak, hogy semmiképp ne építhessék
be õket – festõi pajtasoraikkal járultak
hozzá. Nem jöttek létre az oly sok patinás helységet sajnos elcsúfító peremtelepülések. A zárt beépítési mód a jövõbeli falubõvítés számára is adott.
Az átalakítások megoldásai nem
hivalkodóak, sokkal inkább visszafogottak, ez a régi iskola – amelyet a maga meggyõzõ egyszerûségében õriztek
meg, és könyvtárat, ifjúsági termet is
kialakítottak benne – példáján is egyértelmûen látható.

ÉLETTEL

T Ö LT Ö T T É K M E G

A KÖZÖS TEREKET
Obermarkersdorfban különösen nagy
hangsúlyt fektettek arra is, hogy az
épületeket ne csak rendben tartsák,
hanem újra mûködõképessé is tegyék.
Ennek eredménye, hogy a falu széles
körû infrastruktúrával, és sokféle közösségi helyiséggel rendelkezik. Ezek
értelemszerûen a falu központjában
helyezkednek el, ilyen a több funkciót
betöltõ tanácsháza közösségi teremmel, a zeneotthon, az orvosi rendelõ, a
bank, vagy az anyasági tanácsadó és
az óvoda. A tájelemek integrációját is
fontosnak tartják, ennek jegyében alakították ki a helyi ökológiai területeket,
vagy a vitorlástavat. A szomszédos te-

Önkormányzati havilap
2009 május

w w w . a s z . h u

9

h t t p : / / w w w . i l l s c h w a n g . d e /

Te l e p ü l é s f e j l e s z t é s

Ingyenes építési tanácsadás
A németországi Illschwang a
felsõ-pfalzi Jura hegység erdõkben gazdag, rendkívül szép
dombvidékén fekszik; 1992-ben
részesült európai falumegújítási
díjban. A falumegújítás Illschwangban nemcsak a közterületeket kezelte, hanem a magáningatlanokon is javulást kívánt elérni.
Az erre a célra létrehozott építési
tanácsadó szervezet a lakosokkal
folytatott közvetlen beszélgetések
alapján javaslatokat dolgoz ki a
homlokzatok megújításáról, az átépítésekrõl és a restaurálási intézkedésekrõl. Ezenkívül a magánudvaroknak, kerteknek, kerítéseknek
a falu képével harmonizáló felújítására is tettek javaslatokat. Éppúgy, ahogy a falumegújítási tervvel is tették, itt sem erõltettek
senkire sem kész megoldásokat
vagy kialakítási elõírásokat, hanem mindenki testre szabott tanácsot kapott, és közösen kerestek megfelelõ megoldást.
A tanácsadás azt célozta, hogyan állítsák vissza az Illschwang
lakóépületeire jellemzõ egyedi vonásokat, így a község a nyugatfelsõ-pfalzi térség házépítészetét
hitelesen képviseli.

lektulajdonosok a települési belsõ
zöldterületek gondozása iránt is felelõsséget éreznek; ez nemcsak a település költségvetését tehermentesíti, hanem támogatja a közösségi érzést és a
falu lakóinak életterükkel való azonosulását is.

A

H E LY I S Z Í N J Á T S Z Ó

CSOPORTTÓL A TÖKÜNNEPIG
A falumegújítás átfogó és összetett folyamat – vallják az obermarkersdorfiak
– , ennek része a kultúra ápolása és a
közösségi rendezvények is: tehát ifjúsági színjátszócsoportot alapítottak,
elõadásokat és kiállításokat szerveznek, faluünnepeket tartanak, békekeresztet állítottak, részt vesznek térségi
és térségen túli kezdeményezésekben.
Az Obermarkersdorfban, vagy a
község részvételével rendezett számos
rendezvény között – melyekben a település nagy szerepet vállal – mindenek-
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elõtt a tökünnepet kell megemlíteni,
amelynek körülbelül harmincezer látogatója nyilvánvaló turisztikai siker.
Nem kis jelentõségû az idõközben
szinte természetessé vált kirándulóturizmus sem, amely 1998-tól, az európai falumegújítási díj elnyerése után
még nagyobb arányú lett. A sikeres falumegújításnak köszönhetõen Obermarkersdorf szívesen látogatott hellyé
vált különösen a cseh, a lengyel, a szlovák és a magyar kirándulócsoportoknak.

NAPKOLLEKTOROS

séggel történõ együttmûködésre és a
Weinstraße, Weinviertel (borút, bornegyed) törekvésekkel összhangban kívánnak megvalósítani.
A jelenlegi elsõ lépések a települést átfogó turisztikai koncepció kidolgozása, valamint a témához kapcsolódó ünnepségek és rendezvények megrendezése.
A következõ évekre szóló elsõdleges célkitûzésük ezenkívül a falu, mint
lakóhely vonzóvá tétele a meglévõ infBeckerich: a természeti
értékek kiaknázása

TÁVHÕÜZEM
A falumegújítással nõtt az érdeklõdés
az ökológiai körforgás és a megújuló
energiaforrások iránt, amelynek hatására 1995-tõl folyamatosan építetták a
faaprítékkal mûködõ, napkollektorokkal is felszerelt távhõelõállító létesítményt, amelyre körülbelül hetven
háztartás csatlakozott – ezt a lehetõséget is érdemes lenne a magyar falvaknak megvizsgálni.

HÚSZ

ÉV AL ATT HÁROMSZOR
T Ö B B M U N K A H E LY

A sokoldalú, komplex falumegújítási tevékenység hatásosnak és hatékonynak is bizonyult: javítja az életminõséget, és közösségi cselekvésre késztet. Ez tükrözõdik
az élénk egyesületi életben, de ez egyúttal Obermarkersdorf gazdasági fellendülésének elõfeltétele. A természetközelibb
szõlõmûvelés, a napi turizmussal egybekötött közvetlen termékértékesítés, a
kézmûvesüzemek, a helyi lakosságot ellátó vállalkozások és szolgáltató cégek biztosítják a megélhetést, a munkahelyek
száma pedig megháromszorozódott a
falumegújítás húsz éve alatt. Fontos szerepet játszanak a térségi együttmûködések is – mondja el a a polgármester. A
Retzer Land elnevezésû kistérséghez tartozó környékbeli településekkel állandó
eszmecsere zajlik, és együtt számos gazdasági, fõleg a turizmusra összpontosító
projektet valósítanak meg.

TOVÁBBLÉPÉSI
LEHETÕSÉGEK
Az eddig elért eredményekre építve, a
jövõben fokozott figyelmet kíván fordítani a település a gazdaság továbbfejlesztésére, különösen a szolid mértékû
turizmusra, amit a Retzer Land kistér-

Minden községben érdemes a meglévõ helyi természeti adottságokkal
intenzíven foglalkozni. A luxemburgi Beckerich községben, amely
1996-ban kapott európai falumegújítási díjat, a nyolcvanas években
tettek erre elsõ ízben sikeres kísérletet azzal, hogy egy ásványvízgyárat
alapítottak. Beckerich hosszú idõ
óta más szempontból is figyel természeti adottságaira, például a község által 1994-ben megrendelt és
1997-ben elkészült energiatanulmánnyal felmérték a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének lehetõségeit. Mivel ismert, hogy a község
megújuló energiaforrásaiban, nevezetesen a szélerõben, vízerõben
napenergiában és biomasszában
hatalmas lehetõségek rejlenek, a felelõsök levonták a szükséges következtetéseket: 2004-ben üzembe helyeztek egy lokális fûtéshálózatot.
A lokális hõszolgáltató hálózatnak a község egész területére való
kiterjesztése lépcsõzetesen valósul
meg. A fanyesedék fölhasználására
(a fa a község több száz hektáron elterülõ erdejébõl származik) és a szélerõ hasznosítására már konkrét tervek vannak.

rastruktúra fenntartásával és kiépítésével, modern szabadidõs létesítmények
létrehozása, a térségre jellemzõ építkezési mód további támogatása a község
központjában, passzívházak építése fiatal családok számára, és a helyi közösségi élet támogatása.
Nagy Ildikó Emese
niemese@localinfo.hu

Európai

Unió

Fél évtized az Unióban
Öt év alatt ezermilliárd forint érkezett hazánkba

Miközben Magyarország ötéves uniós tagságát ünnepli,
lassan lezárulnak az elsõ Nemzeti Fejlesztési terv projektjei,
és gõzerõvel folyik a 2007 és
2013 közötti Új Magyarország
Fejlesztési Terv végrehajtása. A
két program keretében máig
mintegy ezermilliárd forint európai uniós forrást használt föl
az ország.

2004. május elseje, uniós csatlakozásunk után indult, és 2008 decemberére szinte lezárult I. Nemzeti Fejlesztési
Terv. Ez a tanulás idõszaka volt Magyarország számára. Ez idõszak alatt
42 459 pályázatot nyújtottak be a pályázók különbözõ kiírásokra, tizenkilencezren részesültek eddig összesen
több mint 685 milliárd forint összértékû kifizetésben. A lezárult projektek
száma tizenkétezernél több. A forrásfelhasználás európai összehasonlításban is magas: kilencvennégy százalék
az átlagos 90,6-tal szemben. Magyarország ezzel az újonnan csatlakozott
országok között az ötödik helyen, míg
az összes tagállam között az elsõ tízben van.
Az elsõ fejlesztési idõszak után az
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében folytatódott az uniós források
lehívása. A 2007 és 2013 közötti idõszakban Magyarország fejlesztésére
24,9 milliárd eurós (közel kilencezermilliárd forint) uniós forrás áll rendelkezésre, amelynek ötvenöt százaléka
(háromezerkilencszázmilliárd forint)
már 2007–2008-ban megnyílt a pályázók számára. Magyarország ebben a
ciklusban elsõként írta ki pályázatait,
és 2007 végén már nem csak elõleg
formájában, hanem ténylegesen megindított projektekért is kértünk átutalást az EU-tól. 2009 áprilisáig 2 267
milliárd forintot ítélt meg az intéz-

ményrendszer a nyertes pályázóknak.
A ténylegesen megkötött szerzõdések
száma 7 750 körüli, több mint 1 810
milliárd forint értékben. Ebbõl 313 milliárd forintot már át is utalt az intézményrendszer, 1 607 projekt pedig sikeresen lezárult.
Magyarországon indult útjára elsõként 2007 õszén a kis- és középvállalkozásoknak szánt Jeremie mikrohitelprogram a gazdaság ösztönzésére. Mára közel ezeregyszáz vállalkozás jutott így hitelhez, több mint 5,82
milliárd forintot fordítottak erre,
mikrohitelre és garanciára azonban
már hatvanötmilliárd forint értékben
kötöttek szerzõdést a programban
részt vevõ pénzügyi közvetítõkkel. A
regionális és a humánerõforrás-fejlesztési forrásokból a 2009 és 2013 közötti idõre százmilliárd forintot különítettek el a hátrányos helyzetû kistérségek fejlesztésére, a vállalkozásfejlesztés keretében támogatott projekteknek
pedig egyharmada ezekben a térségekben valósul meg.
A területi egyenlõtlenségek felszámolását és az egyenlõ esélyek megteremtését célozza az oktatás fejlesztésére fordítandó hatszázötvenmilliárd
forint is. A Nemzeti Iskolafelújítási
Program, az elmúlt ötven év legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programja keretében 102 milliárd forintból
350 intézmény újul meg, amelyet a felsõoktatás hasonló volumenû infrastrukturális fejlesztése kísér 77 milliárd
forint értékben.
Az uniós tagországok közül Magyarország nyújtotta be a legtöbb
nagyprojektet, azaz olyan beruházás
tervét, amely értékébõl kifolyólag (13
milliárd forint, illetve környezetvédelmi
beruházásoknál 6,5 milliárd forint)

kormányzati döntést és brüsszeli jóváhagyást egyaránt igényel. 2009 április
végéig a kormány huszonkét nagyprojektet hagyott jóvá, s húszat ki is küldött Brüsszelbe. A projektek összes támogatási értéke meghaladja a 884
milliárd forintot, teljes beruházási értékük pedig az 1 140 milliárd forintot.
Öt fejlesztési tervrõl az Európai Bizottság támogató döntése is megszületett.
A nagyprojektek és kiemelt projektek sorában olyan óriásberuházások
szerepelnek, mint Debrecen, Miskolc
és Szeged villamoshálózatának fejlesztése, a nemzetközi jelentõségû vasútvonalak korszerûsítése, a budapesti 4es metró megépítése, a Mecsek–Dráva
hulladékgazdálkodási projekt, Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése, a pannonhalmi
fõapátság fejlesztése, valamint a Szabadság-híd felújítása.
Uniós támogatásban részesül hazánk a határok védelmére és a határokon átnyúló fejlesztésekre is. Az elõbbi
célra, azaz a schengeni határellenõrzési rendszerhez történõ csatlakozásunk
megkönnyítésére Magyarország 165,8
millió euró támogatásban részesült,
míg a hamarosan lezáruló Interreg
programok keretében 2004-tõl több
mint 17 milliárd forintot fordíthattunk
a határon átnyúló üzleti, környezet- és
természetvédelmi, illetve kulturális
együttmûködések ösztönzésére, valamint kisebb határ menti közlekedési
beruházások megvalósítására. Megújuló rendszerben, az európai területi
együttmûködések keretében 2013-ig
170 milliárd forintnyi uniós támogatást fordíthatnak a magyarországi megyék és a szomszédos régiók hasonló,
határon átnyúló fejlesztésekre.
Munkatársunktól
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Gázbeszerzés az eddiginél jóval olcsóbban
Egyre többen tárgyalnak az EMFESZ-szel

Már háromszáznál is több önkormányzat folytat elõrehaladott tárgyalásokat az Elsõ Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
(EMFESZ), amely igen vonzó
ajánlattal kereste meg a települési vezetõket. Ennek lényege,
hogy a jelenlegi közüzemi árnál
olcsóbban adják a gázt, és ezt a
megtakarítási szintet hosszú
távon garantálják.

A Localinfo által szervezett költségcsökkentési konferencia is része volt
annak a folyamatnak, amely során az
ország önkormányzatai megismerkedhettek az EMFESZ, az Elsõ Magyar
Földgáz- és Energiakereskedelmi és
Szolgáltató Kft. igen kedvezõ, a földgáz beszerzésére vonatkozó ajánlatával. 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 önkormányzatok kedvezõen
fogadták az ajánlatot, amit az is mutat, hogy a háromszázat is meghaladja azoknak a településeknek a száma, amelyek elõrehaladott tárgyalásokat folytatnak az EMFESZ-szel.
Ma a Magyarországon mûködõ
kilencszáz legsikeresebb cég közül
ötszáznál is többen az EMFESZ-tõl
vásárolják a földgázt. A versenyszektorban elért sikerekre és az itt megszerzett bizalmi tõkére alapozva
döntött úgy a vállalat, hogy nyit a
magán-, a vállalkozói, a társasházi
és 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 is – ami a törvényi szabályozás
miatt három hónap – garantált a folyamatos gázellátás. Az átállás után
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a gáz minõsége ugyanolyan marad,
mint amilyen elõtte volt.
A cég a szerzõdés elõkészítésénél és megkötésénél alkalmazkodik
az önkormányzatok speciális igényeihez. Az EMFESZ az egész eljárás során rendkívül rugalmas: határozott
vagy határozatlan idõre egyaránt
szólhat a szerzõdés, a fogyasztási
helyek száma idõközben is változhat.
A szerzõdés bármikor felbontható,
és az önkormányzat szabadon viszszatérhet a közüzemi szolgáltatóhoz, vagy akár választhat másik kereskedõt.
Ez az ajánlatuk az ország egészére érvényes, legyen szó bármekkora településrõl.
Az EMFESZ pontos elõzetes árajánlatot ad az önkormányzat által
megadott alapadatok alapján. Ehhez
egy egyszerû adatlapot kell kitölteni,
amely többek között tartalmazza a
fölhasznált gáz mennyiségét, a fogyasztási helyek számát és tulajdonságait, valamint a mérõórák tulajdonosát.
Ha az éves fogyasztás összege
nem halad meg egy adott értéket,
akkor egyszerû testületi döntés is
elegendõ az átálláshoz; ám nagyobb
(fogyasztású) településeken 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 szolgáltatónak. 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

NÉHÁNY GYAKORI KÉRDÉS
Milyen futamidõre lehet szerzõdést
kötni?
Az önkormányzat döntése alapján határozott és határozatlan idõre egyaránt.
Érdemes-e a szolgáltatóváltásba az önkormányzat minden intézményét bevonni?
Igen, érdemes. Ebben az esetben a
gas.hu-tól érkeznek majd a számlák,
így jóval egyszerûbbé válik a kapcsolattartás.
Változhat-e a közüzemi árhoz képest
meghatározott kedvezmény mértéke a
szerzõdés hatálya alatt?
A szerzõdésben rögzített gas.hu-kedvezménynek a közüzemi árhoz viszonyított százalékos mértéke a szerzõdés
hatálya alatt változatlanul megmarad.
Hogyan történik a kapcsolattartás és a
számlafizetés?
Minden önkormányzati fogyasztónk
saját kapcsolattartót kap, akivel a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi
ügyben személyes kapcsolatot tart. A
kapcsolattartás személyesen, telefonon keresztül vagy online is történhet.
A postai úton megküldött számla kiegyenlítése banki átutalással történik.
Vissza lehet-e térni a korábbi szolgáltatóhoz?
Igen. A fogyasztó bármikor visszatérhet korábbi szolgáltatójához, vagy választhat másik gázkereskedõt.
Elõfordulhat-e az, hogy a fogyasztó
bármikor földgáz nélkül marad?
Amennyiben a kereskedõ bármilyen
okból kifolyólag nem tudja ellátni a fogyasztót, úgy a fogyasztót a területileg
illetékes közüzemi (vagy a késõbbiekben egyetemes) szolgáltató azonnal
„visszaveszi“, és számára a gázszolgáltatást biztosítja. A fogyasztó gázellátása ezen folyamat közben is folyamatosan garantált.

I n f o r m a t i k a

E-közigazgatás az uniós átlag alatt
Új sztár az NDK – a Nemzeti Digitális Közmû

Idén tizedik alkalommal indult
útjára az Internethajó. Az esemény kapcsán 2005 óta hagyománnyá vált egy kiadvány publikálása is, a Kék Noteszé, ez
most sem maradhatott el. Ebben az elmúlt év információs
társadalmi fejlesztéseinek öszszefoglalóját találhatjuk. Lássuk hát, mi változott a tavalyi
évhez képest ezen a területen.

Hosszú idõ óta ugyanaz a változatlan
tételmondat foglalja össze legtömörebben a lényeget: a magyar információs
társadalom fejlesztése az elmúlt évben
sem vált igazi prioritássá, az ország gazdasági-társadalmi versenyképessége
javításának stratégiai jelentõségû területévé. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is követõ jellegû információs társadalom vagyunk, holott mód lenne offenzív, versenyelõnyképzõ lépésekrõl is
gondolkodni – elég, ha csak a Közhálóban, a közösségi informatikában, a három évvel ezelõtt már megfogalmazott
nyílt hozzáférésû, optikai alapú széles
sávú infrastruktúra kiépítésében rejlõ lehetõségeket em-lítjük. Nem véletlen,
hogy az utóbbi évben tovább erõsödött
az alulról építkezõ információs társadalom, fokozódott a civil társadalom reflexivitása, ám ez a folyamat csak ritkán találkozik az állami és a piaci kezdeményezésekkel. Általánosságban megállapítható: az államigazgatás, a piac, a civil társadalom és a tudomány szereplõinek együttmûködése, feladatmegosztása, kommunikációja sajnos változatlanul hiányos.

KOORDINÁL ATL AN
E-KÖZIGAZGATÁS
Az Európai Unióban 2008-ban több
mint százharmincmillió európai állampolgár használta az e-közigazgatási
szolgáltatásokat, viszont közel kilencvenmillió olyan felnõtt van, aki ugyan

heti rendszerességgel használja az
internetet, de e-közszolgáltatást egyáltalán nem vesz igénybe. Az alacsonynak tûnõ használati mutatók ellenére a
kutatók úgy látják, hogy magas azok
aránya, akik a jövõben hajlandóak lennének használni az e-szolgáltatásokat,
de ehhez leginkább az kellene, hogy a
lehetõséggel eddig nem élõk megtapasztalhassák a kézzelfogható elõnyöket.
Magyarország viszonylag késõn
kezdte meg az e-közigazgatás alapjainak kiépítését, ám az eEurope programokhoz való csatlakozással ezt a hátrányunkat viszonylag gyorsan le tudtuk
dolgozni. A 2003 és 2006 közötti idõszakban az addigi igen gyenge fejlõdéshez képest jelentõs elõrelépések és
fontos fejlesztések történtek: kialakították a fontosabb mûszaki, technológiai, infrastrukturális, eljárásrendi,
szabványügyi, jogi alapokat az e-közigazgatás széles körû bevezetéséhez, s
ez már jó alapot adott a legfontosabb
fejlesztések, alkalmazások, szolgáltatások elindítására az ügyfél és szolgáltatók oldaláról egyaránt. Sajnos az eközigazgatás ebben a szakaszban fõként az államigazgatás elektronizációját jelentette; az e-önkormányzatok
fejlesztése megfelelõen erõs kéz koordinálása nélkül zajlott. A közigazgatás
informatizálásának és az e-közigazgatás alapjainak lefektetése döntõen informatikai fejlesztések keretében történt, ezek a fejlesztések elsõsorban a
mûszaki szempontokat vették figyelembe, az elvárt gazdasági, társadalmi
hatásokat kevésbé.
Ebbõl következõen a magyarországi e-közigazgatás fejlõdésének legújabb szakaszában a további fejlesztéseknek már a szolgáltatások ügyfélközpontúságára, a mindenki által elérhe-

tõ, könnyebben, egyszerûbben használható szolgáltatások kialakítására, a
befogadó e-közigazgatás megteremtésére kell koncentrálniuk. Az európai
statisztikai hivatal (Eurostat) információs társadalom strukturális indikátorai
között szerepel a közigazgatási intézmények e-elérhetõségi szintjének mérése. A magyar e-közigazgatási szolgáltatások teljes online elérhetõsége
2004 és 2006 között elérte az EU átlagát, de sajnos ez az érték alig változott, így hazánk az idõ haladtával itt is
az európai uniós átlag alá került; viszont a környezõ országok felkészültségi szintjéhez képest nem teljesít roszszul.
Az Európai Bizottság kiemelten kezeli a legnagyobb hatású közszolgáltatások fejlesztését, melyek közé elsõsorban a határokon átnyúló elektronikus
személyazonosítást, az elektronikus aláírást, a közbeszerzést, valamint az online
adózást sorolják. Az utóbbi kivételével
sajnos Magyarország jelentõs lemaradást halmozott föl ezeken a területeken.

I N T E R N E T- E L L Á T O T T S Á G
ÉS A HONLAPOK
A hazai önkormányzatok internetkapcsolattal jól ellátottak. A GKIeNET által
az önkormányzatok körében készített
kutatás alapján az önkormányzati hivatalok kilencvenkét százaléka rendelkezett 2008 elején valamilyen internethozzáféréssel, a számítógépet használó önkormányzatok esetében ez az
arány kilencvenöt százalékos. Az öszszes, illetve a számítógéppel rendelkezõ önkormányzatok esetében a penetráció nem változott jelentõsen 2006hoz képest, s várhatóan nem is fog, hiszen már igen közel van a száz százalékhoz.

Önkormányzati havilap
2009 május

13

w w w . i n t e r n e t h a j o . h u

I n f o r m a t i k a

A GKIeNET adatai szerint a számítógéppel rendelkezõ önkormányzatok
hatvanhét százaléka rendelkezik saját
honlappal. A honlapok tehát igen jól
terjedtek a számítógépet használó önkormányzatok körében a 2004-ben
mért negyven százalékhoz képest.
Viszont jelentõs regionális eltérések tapasztalhatóak: jelenleg a honlapokkal
legjobban ellátott térség Közép-Magyarország (kilencven százalék felett), a
legkevésbé pedig a Dél-Dunántúl (hatvan százalék alatt). A regionális megoszláson belül a legfontosabb különbséget
a települések mérete jelenti – a nagyközségek közül gyakorlatilag mindegyiknek
van honlapja, a településméret csökkenésével a honlapok elõfordulása is

kétmilliárd forint feletti költségvetésû
önkormányzatok, mintegy egynegyedét a kétmilliárd és ötszázmillió forint
közötti összegbõl gazdálkodó hivatalok, és szintén körülbelül egynegyedét
az ennél kisebb önkormányzatok.

MEGJELENT

A WEB

2.0

A KÖZIGAZGATÁSBAN
A 2008-as évben váratlan erõvel jelent
meg a web 2.0-nek nevezett jelenségcsoport az e-kormányzat horizontján.
Ennek is két oka van. Egyrészt a közigazgatás elektronizálása nem teljesen
a tervezõk és a politikusok szándékai
szerint alakul. Egyre több területre terjed ki, egyre mélyebben áthatja a köz-

ÜGYFÉLKAPU-FEJLESZTÉSEK
ÉS HA SZNÁL AT
A fejlesztések egyik központi eleme az
Ügyfélkapu és azok a központi infrastrukturális szolgáltatások, amelyek
funkcionálisan kapcsolódnak hozzá:
elektronikus kormányzati gerinchálózat (EKG), elektronikus tárhely, biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás (BEDSZ), hivatali
kapu és szervezeti postafiók, elektronikus fizetési szolgáltatások, elektronikus kézbesítési szolgáltatás, központi
archiválási szolgáltatás. A közigazgatás rendszereinek együttmûködését,
interoperabilitását a frissen kialakított
elektronikus közigazgatási keretrendszer biztosítja; ez azoknak a követelményeknek az összessége, amelyek
szükségesek az interoperabilitás biztosításához. Az elektronikus közigazgatás lehetõségeinek jelentõs bõvítését
jelenti a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény (Ket) módosítása is,
amelynek pontjai folyamatosan lépnek
életbe a következõ idõszakban.

REGIONÁLIS

SZAKADÉKOK

AZ ORSZÁGBAN

ritkább: az önállóan gazdálkodó községek 72 százalékának, a körjegyzõségi
székhelyek 66 százalékának, a legkisebb
községek 48 százalékának van valamilyen honlapja. A legnagyobb fejlõdés az
elmúlt években a községekben volt,
2004-ben kevesebb mint harmaduknak
volt honlapja. Ennek a fejlõdésnek kettõs magyarázata van: egyrészt egyre nagyobb az igény saját honlapokra, illetve
az elmúlt öt évben jelentõsen csökkent a
weblapok kialakításának költsége és ideje a különbözõ szerkesztõségi rendszerek és automatizált megoldások miatt.
A település méretének befolyásoló
hatása az önkormányzatok minden informatikai beruházásánál természetszerûen kimutatható. A GKIeNET adatai szerint az önkormányzati szektor
2006-ban mintegy 5,9 milliárd forintot, 2007-ben pedig 6,3 milliárd forintot fordított az informatikai terület fejlesztésére és üzemeltetésére. 2007ben az összes telekommunikációs beruházás közel felét végezték el a
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igazgatás mûködését, egyre szofisztikáltabbak a rendszerei; ugyanakkor a
már mûködõ szolgáltatások használata jócskán elmarad a tervezettõl. Másrészt a polgárok számára egyre inkább
idegenné válik a politika világa. Sokan
a részvételre és megosztásra építõ web
2.0-ás eszközök és szemlélet alkalmazásától remélik mindkét probléma
megoldását. Ha ezt a kérdést vizsgáljuk, megkerülhetetlen az elmúlt év
amerikai elnökválasztási kampányának
és az új amerikai kormányzat gyakorlatának a hatása.
A közigazgatás kezelésében lévõ
adatok kérdése más szempontból is növekvõ fontosságú lesz, ugyanis a közszektor információihoz való hozzáférés
a demokratikusabb mûködés alapja is
egyben. Megkísérlik, hogy a wikik, blogok és más web 2.0-ás eszközök alkalmazásával bevonják a polgárokat a közigazgatás mûködésének folyamatába,
meghatározott esetekben akár a közös
szolgáltatásnyújtásba is.

A kiépülõ e-közigazgatási rendszerek
használatának komoly akadályát jelenti az egyes országrészek egyenetlen
infrastrukturális állapota. Megyei adatokat nézve az egy fõre jutó nemzeti
össztermék és az Ügyfélkapu használatának aránya meglehetõsen erõs korrelációt mutat. Budapestet nem számítva, hiszen mindkét rangsorban az élen
áll, ahogyan csökken a GDP – egy-két
kivételtõl eltekintve –, úgy ritkul az
Ügyfélkapu használata is. Ugyanezt támasztják alá a kistérségekbõl az adóbevallásukat elektronikusan benyújtók
arányszámának vizsgálatakor. Miközben például a Szeged környéki településekrõl az adóbevallások tizenöt százaléka elektronikus úton érkezik be,
addig számos baranyai, borsodi kistérségben ez arány nulla százalék.

ONLINE

ÖNKORMÁNYZATOK

Magyarország e-önkormányzati szempontból rendkívül kétarcú – néhány magas színvonalon kivitelezett, európai
szinten is példaértékû ám elszigetelt
megoldást (pl. Szegedé, Gyõré, Kecskemété, ) fejlesztetlen, vagy gyermekcipõ-
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ben járó fejlesztésû önkormányzatok tömege „vesz körül“. Magyarország 2004
és 2006 között közel tizenhárommilliárd
forintot költött e-önkormányzati rendszerek kiépítésére, amelybõl huszonkilenc projekt valósult meg. Ezeknek egyelõre nem ismertek hatékonysági, hatásossági mutatói, így csak közvetett adatokból lehet következtetni ezek eredményességére. Mindenesetre az már látszik,

igényelni. Az ASP segítségével nem kell
egyedi központi szerverkörnyezetet kialakítani, nem kell különbözõ szoftvereket
önállóan megvásárolni és üzemeltetni, a
fontos adatok azonban biztonságban
vannak, a szolgáltatónál csak tárolják
azokat. A költségek könnyebben elszámolhatók, egyszerûbb a jogkövetés is, illetve könnyû bõvíteni (csatlakozhatnak
más önkormányzatok a térségbõl). Ez a

hogy a kialakított rendszerek fenntartása, kapacitásának kihasználása nagy teher még a nagyobb önkormányzatoknak
is. Az Ügyfélkapu használati adataiból kitûnik, hogy elsõsorban Szeged, Gyõr és
Miskolc jár az élen az e-közigazgatás alkalmazásában – ugyanakkor a használat
egyelõre leginkább az egyszerû idõpontfoglalásban merül ki. Évek óta nem volt
ugrásszerû fejlõdés e területen. Egyre
nyilvánvalóbb, hogy az önkormányzatok
jelentõs részének sem elegendõ forrása,
de szakértelme és motivációja sincs a fejlesztésekhez. A kiutat egy divatos (és
mûködõ) jelenlegi trend, az alkalmazásszolgáltatás (ASP) jelentheti.

megoldás olcsóbb, egyszerûbb, könynyebben fejleszthetõ, ráadásul könnyebb
kialakítani az országos e-önkormányzati
keretrendszert is így. Az Elektronikus Kormányzati Központ most készülõ stratégiája és projektje pontosan ezt célozza önkormányzati alkalmazás-szolgáltató központok létrehozásával, az önkormányzatok ehhez való csatlakoztatásával. Az
elképzelés lendületes és költséghatékony,
valóban létrehozhatja a hazai e-önkormányzatok magasabb szolgáltatási
szintjét. A lehetõségek kiaknázását számos tényezõ hátráltatja: ilyenek a szállítói érdekek túlhangsúlyozása, az önkormányzatok eltérõ méreteibõl és lehetõségeibõl adódó érdekkonfliktusok, a magyar politikai élet megosztottsága.

MEGOLDÁS

AZ

ASP?

Egy ASP-rendszerben mûködõ e-önkormányzatban a szolgáltató központból a
csatlakozó önkormányzatok mindegyike
az alkalmazások széles skáláját érheti el,
feleslegessé téve az önálló, drága és egymással nem interoperábilis informatikai
beruházásokat. Nem érdemes és nem
szükséges minden önkormányzatnak
egyedi megoldásokat és fejlesztéseket

A K A D Á LY M E N T E S Í T É S
AZ E-KÖZIGAZGATÁSBAN
A harminckét európai vezetõ által
2006-ban elfogadott Rigai Nyilatkozatban megfogalmazott célok egyike, hogy 2010-ig valamennyi közigazgatási weboldalnak hozzáférhetõnek, elérhetõnek kell lennie a hátrányos helyze-

tû csoportok, és kiemelten a fogyatékkal
élõk számára is. Egy valóban akadálymentesített honlap nemcsak a vakokat,
illetve gyengénlátókat, vagy a fizikai fogyatékossággal élõket szolgálja ki, hanem figyelembe veszi a bármilyen szempontból speciális igénnyel rendelkezõ
csoportokat.
Az Információs Társadalom- és
Trendkutató Központ 2008-as kutatásában közel kilencven közigazgatási honlapon ellenõrizte, megfelel-e az elõírások elsõ szintjének. A vizsgált weboldalak nem egészen negyede (huszonhárom százaléka) felel meg a vázolt a
kritériumoknak. Az oldalakon átlagosan
1,1 hiba van, ritka tehát a hozzáférhetõség szempontjából teljesen elrontott
(mindössze egy esetben fordult elõ,
hogy egy honlap négy kritériumnak sem
tett eleget). A hibák típusai sem mutatnak nagy változatosságot: a képek szöveges attribútumokkal való ellátásának
hiánya (ami amúgy elég súlyos hiba)
többször fordul elõ, mint az összes többi probléma együttvéve. A weboldalak
majd negyven százaléka tartalmaz külön
aloldalt a gyengénlátók részére, tíz százalékuknál pedig a szövegméret változtatására alkalmas opciót is találunk.
Gondot okoz, hogy számos oldalon van
külön kezdõlap, ami egyrészt idejétmúlt
tartalmi elem, másrészt elõfordul, hogy
a kezdõlap mögött álló kormányzati oldal akadálymentes, de maga a kezdõoldal nem az...

A

N Y Í LT F O R R Á S K Ó D É V E

A nyílt forráskódú szoftverek elõretörése Magyarországon évek óta várt, sürgetett folyamat. Ezek a szoftverek olcsóbbak, megbízhatóbbak, interoperábilisabbak, és növelik az ország versenyképességét; ezen állítások mindegyike bebizonyosodott az elmúlt
években az Európai Unióban, nem véletlen, hogy egyre növekszik a nyomás
az államszövetség felsõ szintjeirõl is az
ilyen szoftverek súlyának növelésére.
Az áttörést egy jelenleg is kiírás
alatt álló közbeszerzési eljárás hozta
meg; ebben ugyanolyan súllyal és értékkel szerepelnek majd a nyílt forráskódú szoftverek, mint „dobozos“ társaik. Ez a lépés önmagában csak Magyarországon újdonság, egyébként az
Európai Unió által már elvárt eleme a
szoftverbeszerzések tendereztetésének. A 2008 óta egyre szigorúbban
számon kért irányelvet máris perek soro-
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zata és tenderek újrakiírása jelzi Európaszerte. Ezzel a lépéssel – dicséretes módon elõnyöket szerzõ ugrással – példát
mutathat Magyarország. Jelenleg a legjobb példákat, leghaladóbb stratégiákat
Nagy-Britanniában (fõként az oktatás területén; de ezen a téren Litvánia is élen járó), Franciaországban (fõleg a gazdaság
terén) és Hollandiában (fõleg az e-közigazgatás terén) találhatjuk meg, de
ezekben a szoftverekben látja kitörési esélyeit Törökország, Bulgária és Románia is.
A nyílt forráskódú szoftvereknek nemcsak
az állami, de az üzleti szférában is forradalmi jelentõsége, sok lehetõsége van –
mind fejlesztõi, mind fogyasztói oldalon.
A tagállamokon belüli nyílt forráskódú szoftverfejlesztést az Unió teljes mellszélességgel támogatja. A jogi szabályozás (tendereztetés szabályai, EUPL-licenc,
stb.) mellett különbözõ szoftvergyûjte-

den magyar településen kiépülne az
üvegszálas kábel alapú internet-hozzáférés. Baja szerint bár a gazdasági válság világszerte a fejlesztések visszafogását eredményezte, a közmû kiépítése a
legjobb idõben történik. Számos más
hasonló projekt fut az Egyesült Államoktól kezdve Ausztráliáig, ahol a kormányzat 100 megabyte/másodperc (mb/s)
sávszélességû közmû kiépítésén dolgozik
– sorolta a példákat. A kormánybiztos
szerint a széles sávú hozzáférés közmûszerû kiépítése egyaránt növeli a keresletet, a piacot és a GDP-t, valamint munkahelyeket teremt. A nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve Magyarországon
ötszázmilliárd forintos GDP-növekedés
lenne elérhetõ az NDK kiépülésével. Az
országban 3,3 mb/s az átlagos sávszélesség, több mint háromezer településen 2
mb/s, és csak ezer településen éri el a 6

ményeket, dedikált híroldalakat hoznak
létre, konferenciákat szerveznek. A minõségbiztosítás egyik eszköze a tavaly létrehozott Alitheia Core. Az alkalmazás segítségével minden nyílt forráskódú szoftver
automatikusan ellenõrizhetõ és minõségbiztosítható. Magyarország négy-hatéves
lemaradását rendkívül aktív, tudatos és
következetes politikával két-három év
alatt lehet behozni.

mb/s-t. A cél az, hogy Magyarország
összes településén 6 és 10 mb/s közötti
sávszélesség legyen elérhetõ. Ez az a sebesség, amely elengedhetetlen a távmunkához, a távoktatáshoz, a távdiagnosztikához. Ezenkívül a modern információs társadalom nemcsak arról szól,
hogy az emberek tájékozódni szeretnének: a széles sávú elérés új gondolkodásmódot alakíthat ki, társadalomszervezési
ereje van – hangsúlyozta Baja Ferenc. A
szolgáltatások árának csökkenéséhez
versenyre van szükség, több mint ezer
településen azonban csak egy szolgáltató van.
A projekthez a kormánybiztos szerint olyan összegû források kellenek,
amekkorák a magyar piaci szektorban és
a költségvetésben sincsenek, ezért uniós

NEMZETI DIGITÁLIS KÖZMÛ
Mintegy ötszázmilliárd forintos GDP-növekedés érhetõ el Magyarországon a
Nemzeti Digitális Közmû (NDK) megvalósulásával – mondta Baja Ferenc infokommunikációért felelõs kormánybiztos az
Internethajón. Ennek lényege, hogy min-
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forrásokat használnak erre. A végsõ
eredményt tekintve ez több mint
százmilliárd forintnak megfelelõ összeget jelent. Az NDK megvalósításához
két-három évre van szükség. A kormány
egyeztetést kíván folytatni a szakmai és
politikai szereplõkkel, és még tavasszal
döntést hozna a projekt elindításáról.

DIGITÁLIS SZOLIDARITÁS
HÁLÓZAT
De mi történik „másnap“, amikor a kisközösségekbe megérkezik a széles sáv?
Szabolcs Attila, Budafok–Nagytétény,
Bp. XXII. ker. polgármestere, Wittinghoff
Tamás, Budaörs polgármestere és Gáspár
Mátyás, a Teleház Szövetségek Európai
Uniójának (EUTA, elnöke már a válasszal
érkeztek a rendezvényre. Kitüntetett
szakmai figyelem és érdeklõdés mellett,
ünnepélyesen aláírták és ezzel elindították a Digitális szolidaritási hálózat kezdeményezést A kezdeményezés alapjául a
10. Internethajó alkalmával elektronikus
könyv formában megjelent, ott bemutatott, minden résztvevõnek átadott digitális szolidaritási katalógus szolgált. A
Katalógus az EUTA által kezdeményezett
és menedzselt, Százhalombatta városi
digitális szolidaritási program egyik eredménye, mintegy száz gyakorlatban bevált digitális esélyteremtõ megoldást mutat be egységes tematika szerint. A gyûjtõmunka során alakultak ki a helyi fejlesztõk közötti kapcsolatok, és született a
hálózati együttmûködés ötlete. A polgármesterek a digitálisan hátrányos helyzetû emberek, csoportok felzárkóztatását közügynek, közfeladatnak tekintik, s
meggyõzõdésük, hogy az állami, önkormányzati szerepvállalást a már mûködõ
megoldások hálózati szolgáltatásokká
szervezésével lehet a leghatékonyabban
teljesíteni. Önkormányzataikban ebben a
szellemben dolgoztak eddig, s ezt kívánják folytatni, kiterjeszteni, intézményesíteni a jövõben. Ezért álltak a kezdeményezés élére. A digitális szolidaritást pártok feletti, nemzeti ügynek tekintik, s
mindenkivel együtt kívánnak mûködni,
aki az elõrelépés érdekében az országos
hálózat részét képezõ megoldást kínál. A
szervezõmunkát egyelõre Százhalombatta város digitális szolidaritási programirodája vállalta. Egy õszre tervezett
konferencia keretében mutatkoznak
majd be a csatlakozók, és indítják el a közös szolgáltatásokat.
László Kornél
laszlo.kornel@localinfo.hu
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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
Testvérvárosi találkozók
támogatása
Pályázati határidõk 2009-ben:
2009. március 1. Megvalósulási idõszak:
2009. június 1. – 2010. február 28.
2009. április 1. Megvalósulási idõszak:
2009. augusztus 1. – 2010. április 30.
2009. június 1. Megvalósulási idõszak:
2009. október 1. – 2010. június 30.
2009. szeptember 1. Megvalósulási idõszak: 2010. január 1. – 2010. szeptember 30.
Bõvebb információ: www.tpf.hu

A vidéki örökség
megõrzéséhez igénybe
vehetõ támogatások
A támogatási kérelem benyújtása:
(1) A támogatási kérelmet 2008. október 15. és 2008. november 30. között,
ezt követõen évente
a) május 1.– május 31., és
b) október 1. – október 31.
Bõvebb információ: http://www.fvm.hu

Ökoprogram
önkormányzatok és
társasházak részére –
felújítás megkönnyítése.
Beadási határidõ: 2009. 06. 30.
www.energiahivatal.hu

Tematikus pályázatok

Beadási határidõ: 2009. 05. 18.
www.esza.hu
• Pályázat komplex gyermek- és ifjúságfejlesztõ szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatására
(IFJ-KX-09-A/B)
Beadási határidõ: 2009. 05. 25.
www.esza.hu
• A Legnaposabb önkormányzat (Napkorona Bajnokság)
Beadási határidõ: 2009. június 21.
Bõvebb információ:
www.napkoronabajnoksag.hu
• Falumegújításra igénybe vehetõ támogatások
Benyújtási határidõ: 2009. 05. 31.,
2009.10. 31.
Bõvebb információ:
http://www.umvp.eu/?q=tamogatas/fal
umegujitas

Az Országos
Foglalkoztatási Alap
pályázatai (www.ofa.hu)
• MEGÕRZÉS-9122
A foglalkoztatottság megõrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe
jutott munkáltatóknál
2009. november 5.
• ÚJ KILÁTÁSOK-9111
A gazdasági visszaesés következtében
elbocsátással fenyegetett munkavállalók
munkába helyezését közvetlenül elõsegítõ munkaerõpiaci-szolgáltatások támogatása
2009. november 5.

• Helyi és regionális önkormányzatok részére konferenciák, mûhelymunkák támogatása
Beadási határidõ: 2009. 09. 01.
www.tpf.hu

• MUNKÁBA-9124
A gazdasági visszaesés következtében
állásukat vesztõk újra elhelyezkedésének
támogatása más munkáltatónál
2009. november 5.

• Kábítószer elleni védekezési pályázatok (KAB– KEF)

• RESZOLG 2008
Képzési rehabilitációt követõ foglalkozá-
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si rehabilitáció
2009. július 20.
• RSZGM-2009
„Rehabilitációs Szociális Gazdasági Modell-programok kidolgozása“ Kutatási
programelem
2009. május 15.
• ÚJ-TRANZIT/8832
„Megváltozott munkaképességû munkavállalók nyílt munkapiaci foglalkoztatását elõsegítõ tranzit-foglalkoztatási
modellek támogatása“ program
2009. május 15

Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv pályázatai
(www.nfu.hu)
• Államreform Operatív Program
• ÁROP – 1.1.5/C/2009 – „A leghátrányosabb helyzetû kistérségek fejlesztési
és együttmûködési kapacitásainak megerõsítése“
Beadási határidõ: 2009. 06. 26.
• Környezet és Energia Operatív
Program
• KEOP – 7.6.3.0/09Környezetvédelmi
célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem)
Beadási határidõ: 2009. 12. 31.
• 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.
• KEOP – 2009 – 2.1.2.Önkormányzati
árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz
Beadási határidõ: 2010. 11. 23.
• KEOP – 2009 – 2.2.1.Komplex vízvédelmi beruházások
Beadási határidõ: 2010. 12. 14.
• KEOP – 2009 – 7.2.4.0. és KEOP –
2009 – 2.4.0. Szennyezett területek kármentesítése
Beadási határidõ: 2010. 11. 09.

P á l y á z a t f i g y e l õ

• KEOP – 2009-2.3.0 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi
szintõ rekultivációs programok végzése
Beadási határidõ: 2009. 11. 02.
• KEOP – 2009-3.1.2 Élõhelyvédelem,
és -helyreállítás, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának mérséklése
Beadási határidõ: 2010. 12. 06.
• KEOP – 2009-3.1.3 Gyûjteményes növénykertek és védett történeti kertek
megõrzése és helyreállítása
Beadási határidõ: 2010. 11. 05.
• KEOP – 2009-3.3.0 Az erdei iskola és
erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 12. 31.
• KEOP – 2009-6.1.0/A A fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)
Beadási határidõ: 2009. 12. 31.
• KEOP – 2009-6.1.0/B A fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)
Beadási határidõ: 2009. 12. 31.
• KEOP – 2009-6.1.0/C A fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)
Beadási határidõ: 2009.10.05.

• Társadalmi Megújulás Operatív
Program
• TÁMOP – 1.4.4/08/1 Helyi és határon
átnyúló foglalkoztatási megállapodások
Beadási határidõ: 2009. 05. 22.
• TÁMOP – 3.4.1.A-08/1 és 2 Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának
segítése
Beadási határidõ: 2009. 06. 30.
• TÁMOP – 3.4.1.B-08/1 és 2 Migráns
tanulók a magyar közoktatásban
Beadási határidõ: 2009. 06. 30.
• TÁMOP – 6.2.4/A/08/1 – Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára
Beadási határidõ: 2009. 06. 30.
• TÁMOP – 6.2.4/A/08/1/KMR – Foglalkoztatás támogatása A) komponens:
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára
Beadási határidõ: 2009. 06. 30.

• Regionális Operatív Programok
• Dél-alföldi Operatív Program
• DAOP – 2009-2.1.1./G Kiemelt attrakciók fejlesztése
Beadási határidõ: 2010. 12. 31.
• DAOP – 2009-3.1.2/A – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 06. 04.

• KEOP – 2009-6.2.0/A – Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ, terjedésüket elõsegítõ mintaprojektek
Beadási határidõ: 2009. 12. 31.

• DAOP – 2009-4.3.1. – Egyenlõ esélyû
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)
Beadási határidõ: 2009. 09. 30.

• KEOP – 2009-7.1.1.1 és KEOP-20091.1.1Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
Beadási határidõ: 2009. 12. 31.

• Dél-dunántúli Operatív Program
• DDOP – 2009-2.1.1/E, F Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása és
Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása – Balatoni kiemelt projektek c.
komponensekhez
Beadási határidõ: 2010. 12. 31.

• Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program
• TIOP –1. 3. 3./08/1 – Agóra Pólus –
Pólus- illetve társpólus városok innovatív
kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek
támogatása
Beadási határidõ: 2009. 08. 14.

• DDOP – 2009-3.1.1. – Egyenlõ esélyû
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)
Beadási határidõ: 2009. 09. 30.

• DDOP – 2009-5.1.1 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 06. 22.
• DDOP – 2009-5.1.5./D – Balatoni és
dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása
Beadási határidõ: 2009. 11. 30.
• Észak-alföldi Operatív Program
EAOP – 2009-2.1.1./E Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.
komponenshez
Beadási határidõ: 2010. 12. 31.
• ÉAOP – 2009-3.1.3/A – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 07. 31.
• ÉAOP – 2009-4.1.5. – Egyenlõ esélyû
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)
Beadási határidõ: 2009. 09. 30.

• Észak-magyarországi Operatív
Program
• ÉMOP – 2009-2.1.1./A Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése
Beadási határidõ: 2010. 12. 31.
• ÉMOP – 2009-4.2.2. – Egyenlõ esélyû
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)
Beadási határidõ: 2009. 09. 30.
• ÉMOP – 2009-5.1.3 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 07. 16.
• Közép-dunántúli Operatív program
• KDOP – 2009-4.1.1./C – Omlás- és
csúszásveszélyes partfalak biztosítása
Beadási határidõ: 2009.11.30.
• KDOP – 2009-2.1.1/A Kiemelt vonzerõk fejlesztése c. komponenshez
Beadási határidõ: 2010. 12. 31.
• KDOP – 2009-4.2.2 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Beadási határidõ: 2009. 07. 31.
• KDOP – 2009-5.3.2. – Egyenlõ esélyû
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)
Beadási határidõ: 2009. 09. 30.
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Áprilisban történt
Igazságtalannak tartják a
falubuszok cégautóadóját
A falubuszok utáni adó fizetésének
bojkottjára hívta fel az önkormányzatokat Csörsz Klára, a Magyar Tanya- és
Falugondnoki Szövetség társelnöke.
Február 1-jétõl a vonatkozó rendelkezés szerint cégautóadót kell fizetni
minden önkormányzati jármû után. A
törvény a polgárõrautókra és a falubuszokra is vonatkozik. Gyõr-MosonSopron megyei községvezetõk szerint
a csökkentett állami normatíva miatt
egyébként is rosszabb helyzetben lévõ
önkormányzatok költségvetését évente
180 ezer forinttal terheli „az újabb
sarc“.
2009. 04. 03.

Alkotmányellenes volt
a megszavazott rendelet
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a lakáscélú állami támogatásokról
szóló kormányrendeletnek azt az elõírását, amely szerint közvetlen támogatás csak akkor jár, ha az igénylõ az
önkormányzati vagy szolgálati lakás
bérleti jogáról írásban lemondott, és a
bérbeadó azt – szintén írásban – elfogadta.
2009. 04. 03.

Fizethetnek az
önkormányzatok
Több száz milliós hátrányt okozott a
közelmúltig Bajnai Gordon vezette
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nyolcvan településnek. A tárca
váratlanul kiszállt az európai uniós és
kormányzati pénzekbõl is finanszírozott
szelektív hulladékgazdálkodási beruházások támogatásából, az önrészt – tíz
százalék helyett most 30–35-öt – egészében az önkormányzatoknak kell állniuk. Az uniós irányelvek szerint 2011-ig
minden településen ki kell építeni a szelektív hulladékgazdálkodási rendszert, a
beruházásra Brüsszel támogatást is ad.
2009. 04. 06.
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nának ki Budapesten. Ennek keretében a kerékpárokat elõre telepített
dokkoló állomásokról vihetnék el, s
ilyeneken is adhatnák le azokat.
2009. 04. 07.

Megbüntetik a hiányzó
képviselõket Szegeden
Szegeden csökkentik a tiszteletdíját
azoknak az önkormányzati képviselõknek, akik hiányoznak a közgyûlésekrõl.
Az ötpárti egyetértéssel elfogadott javaslat szerint fél éven át huszonöt százalékkal kapnak kevesebbet azok a
képviselõk, akik hat hónap alatt az ülések több mint felén nem vesznek részt.
A büntetés a bizottsági hiányzásokra is
vonatkozik.
2009. 04. 06.

Száz önkormányzat
fogott össze
Több mint száz önkormányzat hozott
létre társulást annak az érdekében,
hogy megszerezhessék a cikói hulladéklerakó feletti rendelékezési jogot.
Tamásitól kezdve Szekszárdon és
Bátaszéken át egészen Mohácsig terjed a tulajdonosi kör. A jogi forma
igencsak bonyolult, mert maga a társulás lesz a tulajdonosa a Regionális
Kommunális Nonprofit Kft-nek, vagyis
a Rekomnak. Utóbbi irányítja majd a
nagytérségi rendszer déli területének
hulladékgazdálkodását, ha a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyja
ezt a megoldást. Ez esetben nem kell
nyílt közbeszerzési eljárást kiírni, hanem ki lehet jelölni mûködtetésre a
Rekomot.
2009. 04. 06.

Romániából veszik az
ivóvizet a békési települések
2010-re már nem fog megfelelni az
egyre szigorodó elõírásoknak a Békés
megyei települések arzént is tartalmazó ivóvize, ezért a drága tisztítóberendezések kiépítése helyett az önkormányzatok most inkább összefogtak a
szomszédos romániai vízmûvekkel. A
most aláírt szándéknyilatkozat révén
néhány év múlva az Aradról érkezõ vízzel javíthatják majd fel a békési vízminõséget.
2009. 04. 14.

Milliárdos osztalék
a fõvárosnak
Tavalyi eredménye alapján a Fõvárosi
Gázmûvek Zrt. hatmilliárd forintos, a
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. pedig 2,9 milliárd forintos osztalékot fizet; ebbõl 5,2
milliárd a fõvárosé lesz – nyilatkozta
Székely Gábor, a fõvárosi közgyûlés
gazdasági bizottságának alelnöke a
testület ülése után. A Fõgáztól
hárommilliárd forint, a vízmûvektõl
csaknem 2,2 milliárd forint osztalékhoz jut a fõvárosi önkormányzat, tulajdoni részesedése alapján – mondta a
szabad demokrata politikus.
2009. 04. 15.

Adósságspirálban Pécs:
újabb hitellel próbálkoznak
Indulhat Budapesten a
kerékpárkölcsönzõ rendszer
Közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszer kialakítását tervezi döntõen európai uniós forrásból a fõvárosi önkormányzat. A tervek szerint 2011
nyarára az egész belvárosban egy
órán keresztül ingyen lehet majd biciklit bérelni, a további használatért
pedig fizetni kell. A fõpolgármesteri
kabinethez benyújtott javaslat szerint
párizsi vagy bécsi mintára úgynevezett kötött gyûjtésû rendszert alakíta-

860 millió forint beruházási hitelt
szeretne felvenni a pécsi önkormányzat. Arra azonban semmilyen garancia sincs, hogy a gazdasági válság
közben és az önkormányzati adósságállomány ismeretében lesz-e egyáltalán olyan pénzintézet, amelyik jelentkezik a város felhívására. Tavaly
egyébként hasonló közbeszerzési eljárásra elsõ körben nem jelentkezett
senki, a második kiíráskor is csak
egyetlen bank.
2009. 04. 16.

V i s s z a t e k i n t õ

Tényleg beindult a roham
a szocpolért
Megtízszerezõdött a szociálpolitikai
támogatást igénylõk száma Debrecenben, miután napvilágot látott, hogy
várhatóan július 1-jétõl megszûnik ez a
lehetõség. Az önkormányzat arra számít, hogy a valódi roham még csak ezután következik, hiszen elõször az emberek hitellehetõségeiket mérik fel.
Zellei István irodavezetõ hozzátette,
hogy már az elõzetes hírek, illetve a
politikai és a pénzügyi szabályok változásának a hírére megindult egy márciusi élénkülés a piacon. Ez a fajta felfutás jelenleg is érezhetõ, tehát a kereslet, a vevõkör bõvülése a napi munkában is megjelenik.
2009. 04. 17.

Szemetet szednek az adósok
Debrecenben
Szemetet szednek Debrecenben azok,
akiket a bíróság közmunkára ítélt – de
azok is, akiknél a szabálysértési bírságot az önkormányzat nem tudta behajtani. A programra egy egyesület pályázott. Akiket bíróság ítélt el, azok
annyi napot dolgoznak, amennyi a
büntetésük, a szabálysértõk pedig napi
ötezer forintot tudnak ledolgozni a
tartozásukból. Egy férfi ivott, úgy vezetett, ezért harminc napi közérdekû
munkára ítélték. Most a Debrecen melletti erdõben az illegális szemétlerakókat keresi, és pakolja a szemetet.
2009. 04. 20.

Megtakarítást is hozhatnak
a megszorítások
Az új kormány megszorító intézkedései várhatóan tovább nehezítik majd az
önkormányzatok helyzetét. A bérbefagyasztás és a 13. havi juttatás megszüntetése viszont – miközben nyilván
nem ösztönöz senkit jobb munkavégzésre – az intézményeket részben saját
forrásaikból finanszírozó helyhatóságoknak megtakarítást is eredményezhet. A dunántúli nagyvárosok zöme
már rákényszerült a mûködési költségek idei lefaragására, hiszen például az
iparûzési adóból származó bevétel várhatóan nagymértékben csökken majd.

A legtöbb helyütt létszámstop van,
több munkakört összevonnak, és megválnak a nyugdíjas munkaerõtõl is.
2009. 04. 23.

Késik az egyetemisták
ösztöndíja
Bár az önkormányzatok átutalták határidõre a Bursa Hungarica ösztöndíjak
rájuk esõ részét az Oktatási Minisztériumnak, a diákok összesen tizenhét oktatási intézményben nem kapták még
meg a pénzt. A Bursa Hungarica ösztöndíj félig önkormányzati, félig állami
támogatás. A második félévre esõ részt
márciusban kellett volna megkapniuk
a diákoknak, sok helyen azonban nem
érkezett meg az ösztöndíj az oktatási
tárca támogatáskezelõjétõl, annak ellenére, hogy az önkormányzatok a saját részüket átutalták. A kaposvári önkormányzathoz számtalan diák telefonált azzal, hogy nem kapták kézhez a
megítélt ösztöndíjakat.
2009. 04. 23.

Nem változik a kisebbségi
önkormányzatok támogatása
Idén a települési és területi kisebbségi önkormányzatok körülbelül másfél
milliárd forintra számíthatnak a költségvetésbõl. A kisebbségi önkormányzatok nyolcvanöt százaléka pályázott forrásokra, az 1 712 pályázó
közül mindössze hétnek kellett hiánypótló dokumentumokat benyújtani.
Az idei költségvetésbõl 1,560 milliárd
forint jut a települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak, lényegében annyi, mint tavaly.
2009. 04. 28.

Az önkormányzatoknál is
lesznek elbocsátások
Hamarosan csõd vagy a létszámleépítés között kell választania a kisebb települések önkormányzatainak – mondta többek között Bodó Imre, a Fidesz
országgyûlési képviselõje, Tiszasziget
polgármestere szerdán, a Kalmár Ferenc (KDNP) önkormányzati képviselõvel tartott közös sajtótájékoztatón. A
Fidesz Victor Hugó utcai székházában

a két politikus a kormány megszorításai kapcsán tért ki az önkormányzatok, közalkalmazottak, köztisztviselõk helyzetére. Bodó Imre szerint nem
elég, hogy a válság és az ötszázalékos áfaemelés nehézségeivel kell
megküzdeniük a településeknek, a
Pénzügyminisztérium az úgynevezett
ÖNHIKI-pályázatok elbírálását, vagyis
az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetû településeknek nyújtható mûködés-kiegészítési támogatás feltételeit
is jelentõsen szigorította, kirekesztve
ebbõl számos önkormányzatot, így
Tiszaszigetet is.
2009. 04. 29.

A válság felpuhítja
a pályázati kereteket
Aki átmenetileg nem tudja teljesíteni a
regionális fejlesztési célelõirányzatból
kapott támogatásra vállalt feltételeket,
annál idõlegesen felfüggeszthetõk a
támogatási kötelezettségek – tartalmazza egyebek mellett a Magyar Közlönyben frissen megjelent kormányrendelet. A kormány múlt év áprilisában
hozott rendeletet az akkori Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kezelt terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásáról.
A rendelkezésre álló 3,6 milliárd forintból a helyi gazdaság fejlesztésére is lehetett támogatást adni, a pályázatokat
a regionális fejlesztési tanácsok írták ki,
és ezeké volt a döntés joga is.
2009. 04. 29.

Törvénysértõ volt a
feltétellel adott segély
Az Alkotmánybíróság szerint jogsértõ
a gadácsi rendelet, amely szerint nem
kaphat segélyt az, aki iszik, dohányzik
vagy jatékgépezik. A szabály tizenhárom évig élt a somogyi faluban, de
egy férfi beperelte az önkormányzatot;
õ azért nem kapott segélyt, mert
„rendszeresen kávézott“. Segítséget
szeretett volna kérni az önkormányzattól, de nem kapott, ezért perelt.
Kamenik Ferenc még tavaly kért úgynevezett átmeneti segélyt. Munkahelye
nem volt az adott idõszakban, segélykérelmét elutasították.
2009. 04. 29.

Önkormányzati havilap
2009 május

21

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

Te l e p ü l é s ü z e m e l t e t é s

Agrolánc az önkormányzatok szolgálatában
Közel két évtizede szolgáltatnak magas színvonalon

Az egész országban megtalálhatók a
cég által forgalmazott gépek, ami nem
csak ezen multifunkcionális eszközök
megbízhatóságának, magas technikai
tudásának köszönhetõ. Nagy hangsúlyt
helyeznek a korrekt kapcsolattartásra, a
gyors és határozott reagálásra, bármi-

közterületek tisztítására, végsõ soron
komfortérzetünk javítását szolgálva.
Mára Pest megye mellett van már
képviseletük Baranya, Zala, Bács-Kiskun,
Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében is.
Mint minden évben, így idén is
megrendezték hagyományos termékbemutatójukat, május 5. és 9. között négy
helyszínen, Nyíregyházán, Kecskeméten, Zalakaroson és Pápán.
A már jól bevált gépeik mellett az
új típusokat is meg lehetett nézni, melyek mindegyike egy-egy technikai csoda.
Az érdeklõdés nagy volt, az állandó
partnerek mellett megjelentek a jövendõbeli vásárlók is.
A teljesség igénye nélkül elmondhatjuk, hogy a négy helyszínen, több
mint kétszáz önkormányzat képviselõi
látták a bemutatókat, de a nem intézményi érdeklõdõk száma ennek a sokszorosa volt.
Engedjék meg nekem, hogy tizenhat, önkormányzati médiában eltöltött

nemû probléma azonnali megoldására.
A gazdasági válság természetesen náluk is érezteti hatását, de Szemerei Károly ügyvezetõ kizárólag elõre hajlandó
„menekülni“, így még magasabbra teszi
a lécet.
Egyre újabb és jobb gépeket kínál,
úgy a közterek karbantartására, mint a

év tapasztalata alapján, egy különösen
hasznos gépre hívjam fel a figyelmüket.
A gép neve BIO 190. A név nem
mond semmit, de amit tud az már
igen.
Ez egy olyan aprítógép, ami tíz
centiméteres vastagságig képes feldol-

Az Agrolánc Kft. 1991-ben
alakult mezõgazdasági és
kommunális gépek, valamint
munkaeszközök értékesítésére. Kezdetben a vállalt feladat
szinte megvalósíthatatlannak
tûnt: magas minõségi és mûszaki színvonalú gépek eladása kis forgótõkével, nehéz értékesítési viszonyok és szûk
fizetõképes kereslet mellett.
Mára beérett a tizennyolc évi
kemény munka, az önkormányzatok megbízható partnerként tartják számon az
Agrolánc Kft.-t.
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gozni a fa- és komposztanyagot. Mi
ebben az érdekes? Nagyon is sok haszna van egy ilyen, vagy ennél nagyobb
gépnek, gépsornak.
A mai világban, amikor a fûtésszámlák kifizetése lassan meghaladja
anyagi képességeinket, ez a gép segíthet a településen élõknek, az önkormányzatnak és intézményeinek.
Ezzel a géppel, és a nagyobb testvéreivel tüzelõanyagot lehet készíteni
abból, amit mostanáig szemétként elégettünk, például a fanyesedékbõl vagy
nagyobb ágakból.
Kérdésemre, lesz-e az Agroláncnak
olyan gépsora, amivel mondjuk a BIO
190 által összeaprított fagallyakból,
hasáb formájú tüzelõanyagot lehet készíteni, a választ szintén Szemerei Károly ügyvezetõtõl kaptam meg.
– A kérdés aktuális, mivel már
partnereimmel dolgozunk egy gépsoron, ami teljes megoldást kínál. Nem
kell már sokat várni, egy hónapon belül
bemutatjuk azt a gépsort, ami az aprítástól a végtermékig, vagyis a mû fahasábok elõállításáig, mindent elvégez.
Úgy gondolom, ez igen jó hír, hisz
ez a gépsor megoldja a fahulladék
hasznos feldolgozását, és munkalehetõséget ad a közmunkásoknak, s azoknak, akiknek nincs más megélhetési lehetõségük. Nem elhanyagolható, hogy
az itt dolgozók bérét nem kizárólag
közpénzbõl fedeznék, hanem a megtermelt tüzelõanyag elõállításából, és
az annak eladásából származó haszonból.
Ma, amikor üres az önkormányzatok pénztárcája, amikor egyre többen
válnak önhibájukon kívül munkanélkülivé, akkor bizony elkel a jó ötlet, és jól
jön egy új lehetõség. Ez a gépsor maga
a lehetõség, sõt a megoldás. Nem állítom azt, hogy ez egy település gondját
teljes mértékben megoldja, de azt igen,
hogy nagymértékben segít a feszültségek enyhítésében.
Érdemes tehát az Agrolánc Kft. tevékenységére odafigyelni és tájékoztatásait elolvasni, termékbemutatóira elmenni, hisz sok hasznos megoldással
és információval szolgálnak.
P. J.

