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Jogszabályfigyelö
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI ÁGAZAT
A jogszabály száma és címe: 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes vízgazdálkodási
és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a vízgazdálkodási társulatokról szóló
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendeletet. Ezek szerint a társulati közfeladattal érintett működési
terület meghatározásához a jegyző javaslata szükséges.
Hatálybalépés: 2016. október 1.
Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016.
évi 143. szám, 69988. o. (2016. szeptember
22.)
Lezárva: 2016. november 15.
Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály

A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései
Az ügy tárgya: telekadó rendelet törvényességi felülvizsgálata
A döntés elvi tartalma: Hátrányosan megkülönböztető a telekadó mértéke akkor, ha az
önkormányzati rendeletben szabályozott díjövezet az adóztatott vagyon értékétől,
sajátosságaitól függetlenül, meghatározott adózó, más díjövezetekhez képest számottevően
magasabb adókötelezettségéről rendelkezik.
Az ügy száma: Köf.5015/2016/17.
Magyar Közlöny 2016./148. szám
Az indítvány lényege: [7] A kivetett adómérték súlyosan aránytalan az érintett telek
forgalmi értékéhez viszonyítva, konfiskáló jellegű, és az adózóra nézve hátrányosan
megkülönböztető.
Részlet az indoklásból: [14] A Helyi adó tv. 6. § c) pontja értelmében „az önkormányzat
adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
igazodóan – a törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22.
§ a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005.
évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006.
évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói
árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt
összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa”.
[16] Ha az adó mértékét az önkormányzat meghatározott adózó viszonyaihoz igazítja, úgy
nem teljesülnek a Helyi adó tv. 6. § c) pontjában megadott szempontok. Az önkormányzat
akkor jár el törvényesen, ha az adórendelet megalkotásakor értékeli az illetékességi területe
alá tartozó telkek sajátosságait, így a telkek földrajzi fekvését, funkcióját, a településre
jellemző forgalmi értékeket általában és a településen belüli forgalmi értékekben jelentkező
eltéréseket.
Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §, 17. § 22. §
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Az ügy tárgya: telekadó rendelet törvényességi felülvizsgálata
A döntés elvi tartalma: A Helyi adó tv. 6. § c) pontja alapján az adózók teherbíró
képességére, a helyi sajátosságokra és az önkormányzat gazdálkodási követelményeire is
figyelemmel kell lenni. Ezért az önkormányzatnak értékelnie kell az illetékességi területe alá
tartozó telkek rendeltetését, azok földrajzi elhelyezkedését, a településre jellemző eltérő
forgalmi értékeket általában és a településen belüli forgalmi értékekben jelentkező eltéréseket
is.
Az ügy száma: Köf.5018/2016/4.
Magyar Közlöny 2016./152. szám
Az indítvány lényege: [1] Az adózó tulajdonát képezi a B. alatti belterület, kivett beépítetlen
területként megnevezett telek. Az ingatlan 25 066 m2 alapterületéből 11 457 m2 nyomvonal
jellegű védőterület. Az ingatlan önkormányzat városrendezési és építési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelete értelmében a helyi építési övezetben fekszik, de beépítésre nem
szánt terület, amelyen csupán az ingatlan fenntartásához szükséges építmények, biztonsági
szempontból szükséges őrházak, továbbá közlekedési építmények, távvezetékek
helyezhetőek el.
Részlet az indoklásból: [14] A Helyi adó tv. 6. § c) – és d) – pontja az Alaptörvény XV. és
XXX. cikkei szerinti, az adózók közötti egyenlőség elvét és a teherbíró képességhez igazodó,
arányos közteher-viselés alaptörvényi kötelezettségének követelményét közvetíti a helyi adó
fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok megalkotásakor. A vagyoni típusú helyi adók
esetében az adókötelezettség alapját a vagyontárgy és annak értéke jelenti. Az adó mértéke
tehát akkor arányos – tesz eleget az Alaptörvény és a Helyi adó tv. egyenlőségi és teherbíró
képességhez kötöttség követelményének –, amennyiben az nem oldódik el számottevően az
adóztatott vagyon értékétől.
[29] A Kúria az indítványt megalapozottnak minősítette. Megállapította, hogy az Ör. 8. §-a
mindhárom évben a Helyi adó tv. 6. § c) pontjába ütközően törvénysértő volt az egyedi ügy
sajátosságai miatt. A törvénysértés jogkövetkezményeit azonban csak az adott ügyben vonta
le.
Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §, 17. §, 22. §
Az ügy tárgya: helyi képviselő-testületi ülés nyilvánossága
A döntés elvi tartalma: Az önkormányzati képviselő-testület ülésének nyilvánossága a
demokratikus jogállam egyik fontos követelménye. Zárt ülés tartása csak a törvényben
tételesen felsorolt okok fennállta esetén lehetséges.
Az ügy száma: Köf.5019/2016/3.
Magyar Közlöny 2016./148. szám
Köf.5020/2016/3.
Az indítvány lényege: [3] Az önkormányzat az önkormányzati rendletét (a továbbiakban
Ör.) a nyilvánosság kizárásával zárt ülésen tárgyalta meg és fogadta el. A Kúria eljárását
kezdeményező Kormányhivatal indítványában kifejtette, hogy a 2016. január 25. napján
tartott testületi ülésről készült jegyzőkönyv szerint a napirenden 12 pont szerepelt. Az
„Előterjesztés a szociális tűzifa kiosztás rendelete, határozathozatala megtárgyalása” című
első napirendi pontot követően a tárgyalás zárt ülésen folytatódott, így került elfogadásra az
Ör. is 7. napirendi pontként.
Részlet az indoklásból: [10] A közhatalom, ezen belül a helyi közhatalom gyakorlásának
nyilvánossága a demokratikus működés alapja, a jogállami működés egyik sarkalatos pontja.
A nyilvánosság részben a képviselő-testület ülésein való részvételt, részben pedig az arról
készült adatok megismerésének lehetőségét jelenti.
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A kettő együtt adja a nyilvánosságot, s ennek következményeként a közérdekű adatokhoz
való hozzáférés lehetőségét, ami egyben megteremti a működés feletti kontroll
gyakorlásának lehetőségét is.
[13] A képviselő-testületi ülések nyilvánossága kötődik az Mötv. alapelvi rendelkezéseihez
is. Az Mötv. 2. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzás a helyi közügyekben
demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi
közakaratot. E szabály alapján önmagában is alapelvnek tekinthető, hogy a nyilvánosságot
kizáró döntéshozatalra csak törvényben előre meghatározott, indokolható esetben, szűk
körben kerülhessen sor. A Mötv. 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzás
joga a települések és a megyék választópolgárainak közösségét illeti meg. A Mötv. e
rendelkezése a helyi önkormányzáshoz való jog törvényi rögzítését foglalja magában. A
választópolgárok az önkormányzáshoz való jogot egyrészt közvetlenül (helyi népszavazás
útján), másrészt közvetetten (az önkormányzati képviselők megválasztása révén)
gyakorolják. Ugyanakkor magából az önkormányzáshoz való jogból az a követelmény is
fakad, hogy a választópolgárok figyelemmel tudják kísérni az önkormányzati döntéshozatalt:
az önkormányzat transzparens működése a demokratikus jogállam egyik követelménye.
[15] Az önkormányzati képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata a nyilvánosság
szempontjából (is) különös jelentőséggel bír. Az erről való rendeletalkotás alaptörvényi
követelmény.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja külön ki is emeli, hogy a helyi önkormányzat
a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és
működési rendjét. A választópolgárok számára külön jelentőséggel bír, hogy jelen
lehessenek, megismerhessék az önkormányzati képviselők álláspontját a rendeletalkotás
során.
[14] A Kúria megállapította, hogy az Ör. elfogadásának módja a Mötv. 2. § (2) bekezdésébe,
3. § (1) bekezdésébe és 42. § (2) bekezdésbe üközik. Az Ör. megalkotásához kapcsolódó
garanciális szabályok megsértése az Ör. megsemmisítését vonta maga után.
Alkalmazott jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 2. § (2) bekezdése, 3. § (1) bekezdése és 42. § (2) bekezdése
Az ügy tárgya: mezőőri járulékról szóló rendelet törvényességi felülvizsgálata
A döntés elvi tartalma: Törvényi előírás hiányában senki nem válhat adó, illeték, járulék,
díj, azaz közteher megfizetésének kötelezettjévé.
Az ügy száma: Köf.5022/2016/4.
Magyar Közlöny/ 153. szám
Az indítvány lényege: [8] A Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy
változtat-e a mezei őrszolgálat finanszírozásának önkormányzati szabályozásán az a tény, ha
a mezőőr a vegyes minősítésű területeken ellátja az erdészeti szakszemélyzet rendészeti
feladatait is.
Részlet az indoklásból: [23] A mezőőri járulék közteher, olyan fizetési kötelezettség, amely
csak törvény rendelkezésén alapulhat. A jelen esetben a fegyveres biztonsági őrzésről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény (Fbtv.) 19. § (1)
bekezdése, amelynek alanya a 19. pont értelmében csak a földhasználó, annak ismeretlensége
esetén a tulajdonos lehet – fizetési kötelezettséget megalapozó törvényi rendelkezés
hiányában az erdőtulajdonos, az erdőgazdálkodó, használó nem. Törvényi előírás hiányában
senki nem válhat adó, illeték, járulék, díj, azaz közteher megfizetésének kötelezettjévé.
[24] Mivel a mezőőri járulék a fentiek szerint közteher, amelynek eleme a jogszabályon
alapuló kiszámíthatóság, ezért a végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet
nem bővítheti a végrehajtott törvényben meghatározott járulékfizetők (adózók) körét.
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Az Ör. vizsgált rendelkezése azzal, hogy hatálya alá vonta az erdőterületet és az
erdőgazdálkodóra is járulékfizetési kötelezettséget keletkeztetett, túllépett a Fbtv. 16. § (1)
bekezdésében és a 19. § (1) bekezdésében foglaltakon, amely törvénysértésre ezért
megalapozottan hivatkozott a bírói kezdeményezés.
[26] Az Ör. 1. § (1) bekezdés „erdő” fordulata az Fbtv. 16. § (1) bekezdésébe, a 19. § (1)
bekezdésébe, valamint a Gst. 29. § (1) bekezdésbe ütközően törvénysértő, ezért azt a Kúria
megsemmisítette.
Alkalmazott jogszabályok: A fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 16. § (1) bekezdése, 18. § (3) bekezdése, 19. §
(1) bekezdése,
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény 1. § (1) bekezdése, 2. § (4) bekezdése, 3. § (2) bekezdése,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdése
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet megalkotásának rendje
A döntés elvi tartalma: Az önkormányzati rendelet bevezető részében pontosan utalni kell
azokra a törvényekre, amelyek felhatalmazásán az önkormányzati rendelet nyugszik.
Amennyiben a helyi önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében adta ki a rendeletet, a
bevezető részből annak is egyértelműen ki kell derülnie.
Az ügy száma: Köf.5023/2016/3.
Az indítvány lényege: [7] A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet
54. § (1) bekezdésének az önkormányzati rendelet (Ör.) nem felelt meg, mivel olyan
törvényekre utal, amely a tárgy szerint nem ad felhatalmazást önkormányzati
rendeletalkotásra. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése
szabályozza, hogy nem lehet módosítani a jogszabály bevezető rendelkezését, azaz a
bevezető rendelkezés módosítással sem korrigálható.
Részlet az indoklásból: [15] Az önkormányzat rendeletalkotási jogosultsága lehet eredeti
(törvény által nem szabályozott társadalmi viszonyok rendezése) és felhatalmazáson nyugvó.
Amennyiben az önkormányzati rendelet megalkotása felhatalmazáson alapul, úgy a rendelet
bevezető részében meg kell jelölni a rendeletalkotásra felhatalmazó törvényt. A felhatalmazó
rendelkezés csak törvény lehet (alacsonyabb szintű jogszabály nem).
[17] Az Ör. bevezető rendelkezése az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 28. § (2) bekezdését jelöli meg további felhatalmazó
törvényként, valamint utal a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
szóló 38/1995. (V.5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel való összhangra. Az Étv. 28. § (2)
bekezdésére utalással a bevezető rész egyértelművé teszi, hogy az önkormányzat nem eredeti
jogalkotói hatáskörében, hanem „törvény végrehajtására” alkotta meg a rendeletet.
[19] Megállapítható, hogy az Étv. Ör. megalkotáskor és jelenleg is hatályos 28. § (2)
bekezdése sem adott törvényi felhatalmazást a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos
bekötés szabályozására; a felhatalmazás pusztán az egyedi ügyeket érintő önkormányzati
hatósági határozat meghozatalára vonatkozik, ami a hozzájárulás mértékére és a megfizetés
módjára terjedhet ki. Önkormányzati hatósági ügy meghatározására vonatkozó törvényi
szabály nyilvánvaló, hogy nem foglalja magában az adott tárgykörre vonatkozó
rendeletalkotásra való felhatalmazást.
[20] Az Ör. bevezetőjében szereplő Korm. rendeletet nem lehet az Ör. megalkotására
felhatalmazó jogszabálynak tekinteni (mivel felhatalmazást csak törvény adhat).
[24] Az önkormányzati rendelet bevezető részében pontosan utalni kell azokra a törvényekre,
amelyek felhatalmazásán az önkormányzati rendelet nyugszik.
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Ha a felhatalmazásként megjelölt jogszabályok hatályukat vesztették, ez önmagában még
nem vezet a törvényellenesség megállapításához akkor, ha az adott tárgyban más törvények a
felhatalmazást továbbra is tartalmazzák. Törvényellenesség azonban megállapítható, ha a
felhatalmazó rendelkezések eredetileg sem feletek meg a bevezetővel szemben támasztott
jogszabályi követelményeknek.
[28] Az Ör. megalkotására vonatkozó – egyben tartalmára is kiható – felhatalmazás hiánya
miatt a Kúria megállapította az Ör. egészének törvényellenességét.
Alkalmazott jogszabályok: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése,
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése,
A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (V.5.)
Korm. rendelet,
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 54. § (1) bekezdése
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességi felülvizsgálata
A döntés elvi tartalma: Kormányhivatal csak azon önkormányzati rendeletek, illetve
önkormányzati rendeleti rendelkezések vizsgálatát kérheti a Kúriától, amelyre nézve
korábban (eredménytelen) törvényességi felhívást bocsátott ki. Ebben az eljárásban a
normakontroll kezdeményezésének előfeltétele, hogy az önkormányzati képviselő-testület
megismerhesse és megtárgyalhassa a Kormányhivatal által észlelt törvényességi problémát.
Az ügy száma: Köf.5026/2016/4.
Az indítvány lényege: [10] Az önkormányzat véleménye szerint a Kormányhivatal
túlterjeszkedik a Képviselő-testület részére megküldött törvényességi felhívásán, hiszen az
indítványban az Ör. egészének a vizsgálatát és megsemmisítését kéri, míg a törvényességi
felhívásban csak a rendelet egyes rendelkezéseit (több előírását) sérelmezte. Az
önkormányzat felé az indítványozó a törvényességi felhívásban nem fogalmazott meg
egyértelmű elvárásokat a rendelet egészének esetleges önkormányzati hatáskörben történő
felülvizsgálata iránt.
[16] Ebből következően a Kúria azt a kérdést vizsgálta, hogy milyen a viszonya a
Kormányhivatal által kibocsátott önkormányzati rendeletet érintő törvényességi felhívásnak a
Kormányhivatal által ezt követően benyújtott normakontroll-indítványhoz.
Részlet az indoklásból: [18] A Mötv. rendszerében önkormányzati rendelet
törvényellenessége esetén a Kúria jár el, s dönti el a rendeletalkotó önkormányzat és a
törvényességi felügyelet ellátó szerv (a Kormányhivatal) között az adott önkormányzati
rendelet törvényességét érintő vitát.
[19] Az önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatát – ha azt a Kormányhivatal
kezdeményezi – meg kell, hogy előzze a törvényességi felügyeleti eljárás.
[24] A hatályos szabályozásból az következik, hogy a Kormányhivatal a Kúria
Önkormányzati Tanácsa előtt csak azoknak az önkormányzati rendeleti rendelkezéseknek
kérheti a vizsgálatát, amelyre vonatkozóan korábban törvényességi felhívással élt (hasonlóan
a bírói kezdeményezés is azokra az önkormányzati rendeleti rendelkezésekre terjed ki,
amelyet a bírónak az adott ügyben alkalmazni kell). Ha a törvényességi felhívás az
önkormányzati rendelet egészét érintette, úgy megnyílik a lehetőség a rendelet egészének
bírósági felülvizsgálatára, ha csak egyes részeit, a bírósági felülvizsgálatra irányuló indítvány
is csak az egyes részeinek vizsgálatát és megsemmisítését kérheti (és csak azon
jogszabályokkal való ellentét miatt, amely a törvényességi felhívásban szerepelt). Ezen
követelmények szoros összefüggésben állnak az önkormányzati autonómia védelmével, a
helyi önkormányzatok relatív államszervezeti önállóságával.
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[26] A Kúria úgy ítélte meg, hogy megalapozott az érintett önkormányzat azon felvetése,
hogy mivel az indítvány az Ör. egészének kéri a vizsgálatát és megsemmisítését ezáltal
túlterjeszkedik a törvényességi felhívásban foglaltakon. Erre tekintettel a Kúria a
Kormányhivatal indítványa alapján csak azokat a törvényességi problémákat bírálta
(bírálhatta) el, amelyeket a törvényességi felhívás is tartalmazott, a rendelet egészének
vizsgálatára és megsemmisítésre irányuló indítványt elutasította.
Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pont, 17. §,
19. § a) pont, 52. § 16. pont
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §
Az ügy tárgya: építményadó törvényességi felülvizsgálata
A döntés elvi tartalma: Az adómérték akkor ütközik a Helyi adó tv. 6. § c) pontjába,
amennyiben az bizonyítható a Kúria előtt folyamatban lévő normakontroll eljárásban.
Az ügy száma: Köf.5027/2016/4.
Az indítvány lényege: [4] Az indítványozó szerint az Ör. 2. §-a a Helyi adó tv. 6. § c)
pontjába ütközik, mivel – a Kúria gyakorlatára is figyelemmel – az adó mértékének
módosításakor az önkormányzat nem volt tekintettel az adó tárgyát jelentő ingatlanok
jellemzőire, a településen belüli forgalmi értékekben jelentkező eltérésekre, ennek hiányában
pedig nem zárható ki annak [az adómértéknek] konfiskáló jellege.
[5] Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. módosításával az önkormányzat megsértette a
Jat. 17. §-át is, mivel a jogalkotást megelőzően nem készített előzetes hatásvizsgálatot. Ez a
tény is arra mutat, hogy az önkormányzat az Ör. 2. §-ának módosítását megelőzően nem
értékelte teljes körűen a Helyi adó tv. 6. § c) pontja szerinti szempontokat.
Részlet az indoklásból: [14] A Kúria vizsgálta azt, hogy az érintett önkormányzat elvégeztee a szabályozás kialakításakor azt az értékelő tevékenységet, amelyet az Alaptörvény
közvetítő szabálya, a Helyi adó tv. 6. § c) pontja és egyéb rendelkezései róttak rá.
[20] A felek között nem volt vitatott, hogy az önkormányzat nem készített előzetes
hatásvizsgálatot az Ör.-beli adómérték módosítását megelőzően. Ugyanakkor meg kell
állapítani azt is, hogy a Jat. a hatásvizsgálat elkészítését nem teszi a megalkotandó jogszabály
érvényességi feltételévé. Az önkormányzati rendeletek esetében pedig a hatásvizsgálatok
kapcsán nincs további olyan jogszabályi kötelezés, amelyből annak hiányát a Jat.
rendelkezésein kívül jogszabálysértésnek lehetne tekinteni. Az önkormányzati rendeletek
nem tartoznak az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV. 29.) MvM
rendelet hatálya alá sem. Ezért a Kúria arra tekintettel nem állapította meg az Ör. 2. §-ának
törvénysértését, hogy az önkormányzat a jogalkotást megelőzően nem készített a Jat. 17. §-a
szerint hatásvizsgálatot.
Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 15. § a) pont, 16. §
(a) pont;
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §
Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály
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Társminisztériumok tájékoztatói és közleményei
Tájékoztatás és figyelemfelhívás a bölcsődei rendszer átalakításáról, a
fejlesztési és férőhely bővítési lehetőségekről
Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Magyarország kiemelt gazdasági-társadalmi fejlődésének prioritásai között szerepel a munkát
és gyermeket vállalók támogatása, így a nők munkaerő-piaci részvételének a növelése. Az
elmúlt évek során a családpolitikai intézkedéseinknek is köszönhetően folyamatosan javult a
kisgyermeket nevelők foglalkoztatása, azonban ahhoz, hogy a szülők visszatérhessen a
munkaerőpiacra, szükséges a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, így a bölcsődei
rendszer fejlesztésének az elősegítése.
Mint az Ön előtt is ismert, 2017. január 1-jétől változások lépnek hatályba, amelyek a 3 év
alatti gyermekek bölcsődei ellátásának megszervezését és így közvetett módon a települési
önkormányzatokat is érintik.
Engedje meg, hogy még egyszer összefoglaljam, hogy milyen változások várhatók. Alapvető
célunk, hogy a jelenlegi területi egyenlőtlenségek megszűnjenek és minden dolgozni akaró
szülő számára elérhetővé váljon a bölcsődei ellátás valamely formája. 2017. január 1-jétől
kezdődően a 3 éven aluli gyermekek ellátásának az eddiginél rugalmasabb és az igényekre
jobban reagálni képes rendszere új ellátási formákkal (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde) kíván segíteni a családoknak és a településeknek egyaránt. Olyan
intézményi- és szolgáltatási formák jönnek majd létre, amelyek igazodnak a helyi
kisgyermekes családok elvárásaihoz, igényeihez és hosszú távon működőképesek és
fenntarthatóak.
A jelenlegi szabályozás szerint a 10 ezer fő feletti településeken kötelező a bölcsődei ellátás
biztosítása. 2017. január 1-jétől pedig minden olyan településen kötelező lesz a bölcsődei
ellátás (bölcsőde vagy mini bölcsőde vagy családi bölcsőde) megszervezése, ahol:
- arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy
- a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.
A települési önkormányzatok maguk dönthetnek arról, hogy mely szolgáltatási formát
választják feladataik ellátásához, így nem csak intézményt, azaz bölcsődét vagy mini
bölcsődét létesíthetnek, hanem akár a családiasabb, egyszerűbb feltételekkel létrehozható
családi bölcsődét is kialakíthatják. További előnye az új szabályozásnak, hogy a települési
önkormányzat a kötelező feladat ellátásának önállóan, társulásban vagy akár civil, egyházi
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is eleget tehet.
A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2018.
december 31-éig ad lehetőséget.
A kisgyermekek napközbeni ellátásának lehetséges formái 2017-től:
Bölcsőde – Intézményes komplex ellátás, amelynek létrehozása indokolt, ha az adott
településen legalább 12–14 kisgyermek ellátására jelentkezik igény. Egy bölcsődei csoport
működtetéséhez szükséges 2 fő kisgyermeknevelő és egy bölcsődei egységben (1 vagy 2
csoport) 1 fő bölcsődei dajka alkalmazása. Intézményvezető/vezető csak az önálló
intézmények,
egyesített
intézmények,
bölcsődei
igazgatóságok,
illetve
azok
tagintézményeiben szükséges alkalmazni, illetve a jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy a
többcélú óvoda-bölcsőde, vagy többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti
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formában működő intézmények tekintetében, csak a 3 vagy annál több bölcsődei csoport
működtetése esetén szükséges a vezető alkalmazása.
A bölcsőde működtetéséhez a központi költségvetés biztosít forrást 2017-ben a beíratott
gyermekekre és 230 nyitvatartási napra vetítve 494.100 Ft/fő/év. Amennyiben a bölcsődében
hátrányos helyzetű gyermek ellátása is történik, abban az esetben 518.805 Ft/fő/év, ha
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátása, akkor pedig 543.510 Ft/fő/év az állami
támogatás összege.
Mini bölcsőde ( új forma!) – Az új intézménytípus bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy
amennyiben a településen legfeljebb 7 kisgyermek – ha valamennyi gyermek betöltötte a 2.
életévét, akkor 8 fő - ellátására jelentkezik igény, egy a bölcsődétől egyszerűbb létesítési és
működtetési formát (nem a bölcsődei szabvány az irányadó, egyszerűbb feltételeknek kell
megfelelni) hozzon létre a települési önkormányzat. A mini bölcsődében csoportonként
szükséges 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka alkalmazása. A mini bölcsődében
nem szükséges külön vezető alkalmazása, a vezetői feladatokat heti 1 órában a
kisgyermeknevelő is elláthatja.
2017. augusztus 31-vel megszűnő egységes óvoda-bölcsőde átalakulhat többcélú óvodabölcsődévé is, úgy, hogy egy épületen belül lehet megszervezni egy óvodai csoportot és egy
mini bölcsődei csoportot. Ekkor a mini bölcsődére és az óvodára vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni külön-külön.
A mini bölcsőde működtetéséhez a központi költségvetés azonos mértékben biztosít forrást,
mint a bölcsőde esetén. A költségvetési támogatás összege 2017-ben a beíratott gyermekekre
és 230 nyitvatartási napra vetítve 494.100 Ft/fő/év, amennyiben a mini bölcsődében hátrányos
helyzetű gyermek ellátása is történik, abban az esetben 518.805 Ft/fő/év, ha halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek ellátása is, akkor pedig 543.510 Ft/fő/év az állami támogatás
összege.
Családi bölcsőde (átalakított, új forma!) – A családi bölcsőde a családi napközi jogutódja a
3 év alatti gyermekek ellátása tekintetében. Amennyiben a településen legfeljebb 5
kisgyermek napközbeni felügyeletére jelentkezik igény, javasolt lehet az intézményi
ellátásoktól sokkal egyszerűbben, gyorsabban és kevesebb működtetési költséggel járó családi
bölcsőde létrehozása vagy ellátási szerződés megkötése egy, a településen ilyen jellegű
szolgáltatást biztosító egyházi vagy civil fenntartóval. A családi bölcsődében 5 kisgyermek
ellátásához a fenntartó döntése alapján 1 fő szolgáltatást nyújtó személy vagy
kisgyermeknevelő alkalmazása szükséges. Az ellátás biztosításának feltétele egy tanfolyam
elvégzése. Amennyiben 5 főnél több gyermek ellátása történik, abban az esetben a
szolgáltatást nyújtó személy mellett szükséges 1 fő segítő személy alkalmazása is, azonban a
segítő személy alkalmazásának feltételeiben a fenntartó maga dönthet.
A családi bölcsőde működtetéséhez a központi költségvetés biztosít forrást, amely 2017-ben
346.000 Ft/fő/év.
Munkahelyi bölcsőde( új forma!) – Munkahelyi bölcsődét a foglalkozató tulajdonában álló
ingatlanban vagy a foglalkoztató által e célra bérelt ingatlanban lehet működtetni és
elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei részére. A szolgáltatás
jellegű munkahelyi bölcsődére vonatkozó rendelkezések megegyeznek a családi bölcsődére
vonatkozó szabályokkal. A munkahelyi bölcsőde működtetéséhez a központi költségvetés
biztosít forrást, amely 2017-ben 148.230 Ft/fő/év.
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Fejlesztési források
A bölcsődei ellátási formák közül bölcsődék, mini bölcsődék és családi bölcsődék
létrehozására illetve a meglévő intézmények fejlesztésére, kapacitásának bővítésére, a
meglévő szolgáltatások felújítására eddig soha nem látott mértékű uniós forrás áll
rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül.
A költségvetési szerveknek, a helyi önkormányzatoknak és társulásaiknak, a nemzetiségi
önkormányzatoknak és társulásaiknak, az egyházaknak, a civil szervezeteknek, a
közalapítványoknak és a nonprofit gazdasági társaságoknak a TOP-1.4.1 „A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című felhívás keretében van lehetőségük vissza nem térítendő támogatást
igénybe venniük bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde és óvodafejlesztésre.
A megyei jogú városoknak a TOP-6.2.1 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című felhívás keretében tudnak ugyancsak bölcsőde, mini
bölcsőde, családi bölcsőde és óvodafejlesztésre támogatást igényelni.
Kérjük és bíztatjuk Önöket, hogy éljenek ezzel a páratlan lehetőséggel, ha szükségesnek
tartják, akkor vonják be a civil és egyházi szervezeteket és igényeljék a támogatást, hiszen ez
az utolsó lehetőség arra, hogy ne önerőből, hanem uniós segítséggel tudják megoldani a 3 év
alatti kisgyermekek napközbeni bölcsődei ellátásának feladatát a jogszabályban
meghatározottaknak megfelelően.
Kérjük, hogy amennyiben az új ellátási formákkal, a fejlesztésekkel, illetve az
önkormányzatok kötelező feladat-ellátásával kapcsolatosan kérdései merülnének fel,
keressenek minket a bolcsode@emmi.gov.hu elérhetőségen.
A támogatás igényléséhez, majd a fejlesztés megvalósításához sok sikert kívánunk!
Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fűrész Tünde
a bölcsődei rendszer átalításáért felelős
miniszteri biztos
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Megalakult a Nemzeti Címer Bizottság
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24.§ (1) bekezdésének c) pontjában nyert felhatalmazás alapján a
Kormány a Nemzeti Címer Bizottságról szóló 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletével a helyi
önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani
hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében Nemzeti Címer
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hozott létre. A Bizottság 2016. szeptember 13. napján
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vezetésével megtartotta alakuló ülését.
A kormányrendelet szerint a Bizottság feladata a helyi önkormányzatok és nemzetiségi
önkormányzatok címereinek tervezett és már meglévő címereiről címertani szakmai
szempontok alapján vélemény kialakítása és szükség szerint javaslatok megfogalmazása a
címerek címertani hagyományoknak megfelelő kialakítására. A törvény értelmében a helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a címerének megalkotása vagy módosítása
előtt köteles kikérni a Bizottság véleményét.
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A Bizottság a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat felkérése alapján az önkormányzati
címerről vagy címer tervezetéről a véleményét állásfoglalásként adja ki, és a címer vagy
címer-tervezet értékelése mellett javaslatokat fogalmazhat meg a helyi vagy nemzetiségi
önkormányzat részére. A Bizottság az állásfoglalását kilencven napon belül alakítja ki, és
arról tájékoztatja a kezdeményező önkormányzatot.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre valamint a Bizottság létrehozásának céljára
tekintettel valamennyi helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat figyelmébe ajánljuk
a Bizottság által nyújtott, a heraldikai szabályoknak megfelelő címerek és jelképek kialakítása
során a helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok részéről igénybe veendő
szakmai segítséget.
Ahhoz, hogy a Bizottság szakmailag és heraldikailag is megalapozott döntést tudjon hozni,
szükséges a testület részére a kérelmező helyi és/vagy nemzetiségi önkormányzatoknak az
alábbiak – a Bizottság elnökének a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. címre címzett levél
– megküldése:
 a címertervezet színes képi megjelenítése (A/4-es méretben);
 a címertervezet pontos és részletes szöveges leírása;
 az adott település, megye, illetőleg az adott településen, megyében élő nemzetiség
történetének bemutatása, különös tekintettel annak címertervezettel való
összefüggéseire (maximum 5000 karakterben);
 a címertervezet megalkotásának okait és szempontjait összefoglaló melléklet
(maximum 2000 karakter terjedelemben);
 egyéb relevánsnak tartott képi vagy szöveges melléklet.
A Nemzeti Címer Bizottság ügyeivel kapcsolatos kezdeményezéseket, észrevételeket
elektronikus úton a nemzeticimerbizottsag@me.gov.hu e-mail címre lehet megküldeni.
A kezdeményezéssel kapcsolatos kérdések egyeztetésére a +36 (1) 795-6483 telefonszámon
van lehetőség.
Forrás: Miniszterelnökség, Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság

Jelentések, tájékoztatók
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének átalakítása beváltotta a
hozzá fűzött reményeket
Az önkormányzatok gazdasági önállósága nemcsak a települések fejlődésének egyik
garanciáját jelenti, hanem a helyi közösség mindennapjait szolgáló közfeladat-ellátás
felelősségét is takarja. Ehhez a kormány minden évben biztosítja a szükséges költségvetési
forrásokat – hangsúlyozta Dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért
felelős helyettes államtitkára a XVII. Önkormányzati Költségvetési- és Adókonferencia
sajtótájékoztatóján, Egerben.
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A helyi önkormányzati rendszer átfogó reformja a 2010-es évek elejére már nem tűrt
halasztást. Miután a kormány megteremtette ennek jogszabályi feltételeit, véghez is vitte az
átalakítást. Ennek részeként újragondolta az állami és önkormányzati feladatok körét, illetve
ehhez kapcsolódóan a településen ellátandó közszolgáltatások központi finanszírozási
rendszerét – mutatott rá a helyettes államtitkár.
Korábban a legnagyobb probléma kétségkívül az volt, hogy önkormányzatok hatalmas
mennyiségű adósságot halmoztak fel, ami komoly terhet jelentett a településeknek: számos
esetben gyakorlatilag ellehetetlenítette a működésüket, további fejlődésüket. A kormány ezért
a finanszírozási rendszer átalakítása mellett a felelősségteljes önkormányzati gazdálkodás
megvalósítását tűzte ki célul.
Az utóbbi években az önkormányzatok már nem tervezhetnek működési hiányt a
költségvetésükben (ezt az elvet tükrözi a 2017. évi központi költségvetés is), az egyes
adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteikhez
pedig előzetes kormányzati hozzájárulás szükséges. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az
önkormányzatok adósságkonszolidációja, melynek eredményeként 2011 és 2014 között 1.370
milliárd forintos adósságot vállalt át az állam – emlékeztetett Berczik Ábel.
Az eddig tapasztalatok egyértelműen az igazolják, hogy sikeres volt az önkormányzati
feladatellátás finanszírozási rendszerének átalakítása. A települések és a lakosság érdekeit
szem előtt tartva finomította a kormány a helyi adóztatás jogszabályi feltételeit. Ezen
túlmenően továbbra is kiemelten kezeli az önkormányzatok különféle fejlesztési
beruházásaihoz kapcsolódó állami támogatások lehetőségét.
Forrás: www.kormany.hu

Változnak a vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályok
A hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében belügyminiszteri rendelet módosította a még
1999-ben kiadott, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszteri rendeletet. A módosítás eredményeképpen a 2017-re vonatkozó vízkészletjárulékfizetési kötelezettség jelentősen megváltozott. A hatályos szabályozást azért kellett
módosítani, hogy érvényesüljön az Európai Unió Víz Keretirányelvének 9. cikkében foglalt
költségmegtérülési elv. Ez előírja, hogy a vízhasználóknak részt kell vennie a felmerülő
költségek viselésében.
A jogszabály változása miatt a katasztrófavédelem vízügyi hatósági hatáskörében eljárva
köteles felülvizsgálni a vízkészletjárulék fizetésével érintett vízjogi engedélyeket és az új
szabályozásnak megfelelően hivatalból módosítania kell azokat. Annak érdekében, hogy a
vízkészletjárulék fizetésére kötelezett ügyfelek kellő időben kézhez kapják a határozatokat és
felkészüljenek annak jövő évben esedékes végrehajtására, ütemterv készül, amely alapján ez
év végéig országosan mintegy tizenötezer határozatot vizsgálnak felül. A jogszabálymódosítás alapján a vízkészletjárulékkal kapcsolatos előírások több helyen is változnak. Így
például a gazdálkodóknak az öntözési, rizstermelési és halgazdálkodási vízhasználatért
vízkészletjárulékot (a felszíni vagy felszín alatti víz használatának az árát), továbbá a víz
kivételének és továbbításának költsége után vízszolgáltatási díjat kell fizetni. Megváltoztak
azok a speciális szorzószámok, amelyek az alapjárulékot a vízhasználat és a vízkészlet
jellegétől, valamint az adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függően módosítják.
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A vízgazdálkodási törvény október elsejétől hatályos előírásai szerint a vízhasználónak nem
kell vízkészletjárulékot fizetnie az öntözési célú vízhasználat esetében évi ötvenezer,
halgazdálkodás és rizstermelés esetében évi százötvenezer köbmétert meg nem haladó
vízmennyiség után. A jogszabály új vízhasználati kategóriaként bevezeti az ökológiai
vízhasználatot, vagyis amikor a vizet a természeti rendszerek fennmaradásához, megóvásához
veszik igénybe. A hőellátási célú vízhasználat helyett a megújuló energia célú vízhasználat
fogalma jelenik meg, ami nem más, mint „a felszíni vagy felszín alatti vízkészletnek kizárólag
a hőenergiáját hasznosító vízhasználat a vízkészlet hőmérsékletétől függetlenül, továbbá a
biomassza kizárólag hőhasznosításhoz kapcsolódó vízhasználata”. Egyebek mellett változnak
a tartósan vízhiányos időszak alatt történő vízhasználat járulékfizetési szabályai is: az ilyen
időszakokban a vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét a vízhasználó kérésére
húsz százalékkal csökkenteni kell. Ehhez a vízhasználónak kérelmet kell benyújtania az
illetékes hatósághoz a vízhiányos időszak kezdetét megelőző tizennégy napon belül. A
tartósan vízhiányos időszak várható kezdetéről és végéről – a hidrometeorológiai
előrejelzések figyelembevételével – a vízgazdálkodásért felelős miniszter közleményt tesz
közzé a Hivatalos Értesítőben. A kedvezmény feltétele, hogy a vízhasználó a kivett víz
mennyiségét oly módon vezesse, hogy abból meg lehessen állapítani, mennyi volt az, amit a
vízhiányos időszakban vett ki.
A legfontosabb változásokról részletes tájékoztató megtalálható itt, vagy elérhető a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság weboldalán és az
igazgatóságok honlapjain. További információt a vízügyi hatáskörrel rendelkező fővárosi és a
kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyfélfogadási időben biztosítanak.
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

Települési környezetvédelem Magyarországon (3. rész)
1. Az Önkormányzati Hírlevél két nyári számában (Önkormányzati Hírlevél 2016. évi 7.; 8.
szám) már beszámoltunk róla, hogy a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának
tizenegy fős kutatócsoportja 2015 őszétől 2018 tavaszáig azt vizsgálja, hogy vajon a hazai
települési önkormányzatok milyen szerepet töltenek be a környezetpolitikában, illetőleg a
környezetvédelmi jog alakításában és végrehajtásában.
Az Önök segítségét is kértük, egy az interneten is elérhető kérdőív kitöltésében. Mint az előző
hetekben tapasztalhatták, egy kutatásszervező cég közreműködésével e-mail formájában is az
önkormányzatokhoz fordultunk, aminek eredményeképp október végére több száz
önkormányzati vezető, tisztségviselő kereste fel és töltötte ki a kérdőívet. Nekik nagyon
köszönjük, hogy időt áldoztak a felmérésre, s ezzel hozzájárultak a minél pontosabb kép
felvázolásához, a kutatás eredményességéhez.
Következő lépésként áttekintjük, hogy az önkormányzatok melyik szegmense az, amelyikből
kevesebb választ kaptunk, amelyik esetleg kevésbé reprezentált a többihez képest. Ebben a
körben a kutatást kiegészítjük, s az általunk konkrétan kiválasztott önkormányzati vezetőket
kérdezőbiztosok fogják (előre egyeztetett időpontban, telefonon) megkeresni. Számítunk az ő
együttműködésükre is, hiszen az őket leginkább érintő problémák feltárásához az ő
válaszaikra is szükség van.
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2. Addig, amíg a kutatás empirikus része az Önök, s a szakmailag érintettek részvételével
zajlik, a kutatócsoport tagjai elméleti, illetve dokumentumfeltáró munkát is végeznek,
amelyek eredményeként időközben újabb publikációk jelentek meg. Ezeket is ajánljuk
szíves figyelmükbe. A kutatás előfeltevéseinek összefoglalását itt olvashatják részletesen:
1) FODOR L., BARTA A., FÓNAI M., BÁNYAI O.: Települési környezetvédelem
Magyarországon: Egy kutatás előfeltevései. Tér és Társadalom 2016/3, 19–39. Ezen
túl az utóbbi két hónapban több, korábbi konferencia-előadásunk szerkesztett anyaga
vált elérhetővé:
2) BÁNYAI O.: A települési önkormányzatok energiafelhasználással és megújuló
energiafelhasználások ösztönzésével kapcsolatos stratégia- és jogalkotása az ökológiai
fenntarthatóság szempontjából. In: Lázár István (szerk.): Környezet és energia a
mindennapokban, MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 2016, 17–22.
3) BARTA Attila: Önkormányzati eszközök a helyi környezetvédelem szolgálatában. In:
Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.): Tanulmánykötet a
7. BBK előadásaiból. Óbudai Egyetem, Budapest, 2016, 40–46.
4) FODOR L.: Önkormányzati környezet- és klímavédelem német példák tükrében. In:
Lázár István (szerk.): Környezet és energia a mindennapokban, MTA DAB
Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 2016, 23–28.
5) FODOR L.: A klímavédelmi szabályozás helyi szintje. In: Rajnai Zoltán, Fregán
Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.): Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból.
Óbudai Egyetem, Budapest, 2016, 290–295.
6) GYÜRE Annamária Csilla: A klímavédelem helyi adaptációs megoldásai. In: Rajnai
Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.): Tanulmánykötet a 7. BBK
előadásaiból.
Óbudai
Egyetem,
Budapest,
2016,
344–349.
http://www.bbk.alfanet.eu/userspace/7bbk2016_minden/7BBK2016_kiadvany_1_kotet-ISBN-978-615-5460-97-5.pdf
3. 2016. november 18-án konferenciát szerveszünk a Debreceni Egyetem jogi karán. A
programra minden érdeklődőt, így az önkormányzatok képviselőit is szeretettel várjuk. A
szerény fogadás tervezéséhez november 3-ig várjuk a részvételre vonatkozó visszajelzéseket
(otka@law.unideb.hu), de a szakmai rendezvényen való részvétel ettől függetlenül is
lehetséges. A konferencia helyszíne: Debrecen, Kassai út 26. sz. alatti egyetemi Campus jogi
kari épület, a C/I. előadóterem. A rendezvény tervezett programja a Debreceni Egyetem
weboldalán, jelen linken is megtekinthető.
A rendezvény programja
10:30-10:40 Megnyitó
Dr. Szikora Veronika dékán, DE ÁJK
10:40-10:55 Fenntarthatóság, reziliencia és önkormányzatok
Prof. Dr. Bándi Gyula, PPKE JÁK, az OKT elnöke
10:55-11:10 Helyi környezetpolitika – göröngyök az úton
Dr. Pump Judit, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
11:10-11:25 Helyi stratégiák és környezetvédelem
Dr. Bányai Orsolya, DE ÁJK
11:25-11:40 A környezetvédelmi szabályozás helyi szintje
Prof. Dr. Fodor László, DE ÁJK
11:40-11:55 Partnerségi-e az együttműködés? A településrendezési eszközök
nyilvánosságának kérdései egy esettanulmányon keresztül
Dr. Némedi Erika, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Önkormányzati Hírlevél

2016. évi 10. szám

Oldal 14

12:00-12:45 Ebédszünet
12:45-13:00 Önkormányzati társulások a helyi környezetvédelmi feladatok ellátásában
Dr. Barta Attila, DE ÁJK
13:00-13:15 A vízhez való jog biztosítása az ombudsmani vizsgálatok tükrében
Dr. Fórika László, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
13:15-13:30 Az önkormányzatok szerepe és lehetőségei a környezetpolitikában – az
empirikus kutatások első tapasztalatai
Prof. Dr. Fónai Mihály – Dr. Pénzes Ferenc, DE ÁJK
13:30-13:40 Kávészünet
13:40-15:30 Kerekasztal beszélgetés felkért hozzászólókkal
15:30 A konferencia zárása
Prof. Dr. Fodor László, DE ÁJK
Összeállította Dr. Fodor László egyetemi tanár, Debrecen Egyetem

Települési csapadékvíz-gazdálkodás
Bevezetés – A hatályos vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés b)
pontja értelmében a települési önkormányzat feladata a település belterületén a
csapadékvízzel történő gazdálkodás. Ezt a feladatot az önkormányzatok a jelenlegi
körülmények között csak korlátozottan képesek ellátni.
Településeink csapadékvíz elvezetési megoldásai, összevetve a fejlett országok gyakorlatával,
több évtizedes elmaradásban vannak. Az elmaradás számos okra vezethető vissza, melyek
közül a legfontosabbak a következők: (i) a települési csapadékvízzel kapcsolatos jogi
szabályozás hiányos, illetve ellentmondásos, melynek lényege, hogy a csapadékvíz elvezető
rendszere nem minősül közműnek, (ii) a műszaki tervezési szabályozás elmaradottsága és (iii)
az elvezetés gazdasági hátterének rendezetlensége. A jelenlegi kedvezőtlen helyzetképet az
önkormányzatoknak a korszerűnek tekintett, a változó klímához való adaptációt lehetetlenné
tevő műszaki megoldások teszik teljessé. A következmények többnyire megalapozatlanul
költséges beruházásokban jelentkeznek, melyek „eredményeként” a csapadékvízhez köthető
települési problémák többnyire csak részben oldódnak meg, illetve ezen problémák jövőben
újra jelentkezni fognak.
A problémák három jellemző csoportba sorolhatók:
1.
Az igen heves esők miatt bekövetkező elöntések, melyek jelentős károkkal, a
közlekedés erős zavarásával és a várost átszelő kisvízfolyásokon villámárvizekkel,
a patak vízminőségének romlásával, a meder feliszapolódásával és állagának
romlásával járnak. Ezek a jelenségek többnyire nagy nyilvánosságot kapnak a
médiában is.
2.
A hosszú, forró és száraz időszakokban a köz- és magánterületi városi zöld
felületek ivóvízzel való (növekvő) öntözési igénye, és annak költségei, miközben
a lehulló és hasznosítható csapadékvizet igyekszünk „gondosan” eltávolítani a
település területéről.
3.
A csapadékvíz nem csak az erre is szolgáló egyesített rendszerű
csatornahálózatokban jelenik meg, hanem a szennyvízcsatornákban is. Az
egyesített rendszerű csatornákban az egyébként onnan részben távol tartható
csapadékvíz jelentős üzemeltetési többletköltségeket okoz a szivattyúzási
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energiaigény megnövekedése és a szennyvíztisztító telep üzemelésének
megzavarása miatt.
Még ennél is károsabb és költségesebb, kiöntés esetén komoly közegészségügyi
veszélyhelyzetet okozó a szennyvízcsatornákba illegális bekötések és/vagy a
csapadékvíz hálózati rendszer kiépítési hiányosságai következtében bejutó
víz. Szinte valamennyi település csatornamű üzemeltetője be tud számolni a
csapadékvíznek, mint idegenvíznek a szennyvízcsatorna hálózatba jutásáról, a
száraz időszakhoz képest akár 2-5-szörös túlterhelésekről.
Miért nem eléggé hatékonyak általában a városok az elöntések elleni védelemben, a
megelőzésben? A csekély hatékonyság több okra vezethető vissza:
A. A megoldásokat többnyire csak egy irányban keresik. Például csak a
csapadékvíz elvezető rendszer kapacitásának növelésével akarják az
elöntéseket megelőzni, illetve előfordulási gyakoriságukat csökkenteni.
B. A csapadékcsatornázásban kizárólag hidraulikai megoldásokat, mérnöki
műtárgyak kiépítését alkalmazzák, melyekkel az elöntések teljes mértékű
szabályozását célozzák meg, ami azonban az esetek döntő többségében irreális
célkitűzés.
C. A lehetséges környezeti, területhasználati szempontokat, a lakosság
felvilágosításával együttes gazdasági és rendeleti lehetőségeket figyelmen
kívül hagyják.
Kiemeljük, hogy a mérnöki, nagy beruházás igényű infrastruktúra kizárólagos fejlesztése nem
ad fenntartható megoldást a városi elöntések kockázatának csökkentésére. Különösen nem, ha
tekintettel kell lennünk a csapadékviszonyokban a változó klíma miatt alakuló változásokra.
Ezek kedvezőtlen jellege időszerűvé, sőt sürgetővé teszi a települési csapadékvíz gazdálkodás
fokozatos megvalósításának beemelését a városok klímaadaptációs programjába, a jogi
szabályozás egyidejű korszerűsítésével.
Mi ezzel kapcsolatban a teendő?
a) A klímaváltozásra való érzékenység kimutatása a városi elöntések szempontjából.
b) A szükséges/lehetséges adaptációs beavatkozások prioritásainak meghatározása.
Melyek a lehetséges adaptációs módszerek?
i)
Különböző (nem csak szerkezeti) intézkedések és a természetes védekezési
beavatkozások
elindítása.
ii)
A csapadékvíz gazdálkodást segítő zöld infrastruktúra fokozatos kiépítése.
iii)
Szorosabb együttműködés a klímaváltozással és az elöntésekkel foglalkozó
kutatókkal.
iv)
A helyi érdekeltek (lakosság, a közintézmények és a vállalkozások vezetői)
részvételének biztosítása.
A települési csapadékvíz-gazdálkodás fogalma

I.

A települési csapadékvíz-gazdálkodás a település területére hulló csapadékvizet
felhasználható és felhasználandó, megújuló természeti erőforrásnak tekinti. A csapadékvíz
kiaknázása és egyúttal az általa okozott károk mértékének, előfordulási gyakoriságának
csökkentése alapvetően két módon lehetséges:
(i)
hasznosítással, ami háztartási és intézményi ivóvízhasználatok egy részének a
csapadékvízzel való helyettesítését, és/vagy
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(ii)

a hasznosulás elősegítésével, ami a városi vízgyűjtőn a beszivárgás lehetőségének,
és ezzel a talaj vízpótlásának és a talajvíz utánpótlásának növelésével érhető el.

A nem vízzáró, elsősorban zöld felületek arányának növelése és/vagy a csapadéklefolyásnak a
zöldfelületekre vezetése mellett, mindkét gazdálkodási mód a víznek legalább időszakos
visszatartását igényli a településen. Természetesen emellett fenn kell tartani a
nagycsapadékokból keletkező elöntések elleni védelmet, lehetőleg a károk elkerülésével
elérhető haszon és a nagy kapacitásokhoz szükséges nagyobb beruházási- és üzemeltetési
költségek közötti optimális arány figyelembevételével. E két igény az elvezető rendszerrel
szemben olyan, egymással ellentétes követelményeket támaszt, amik egyidejűleg a
hagyományos (jelenlegi) csatornázási rendszereinkkel nem teljesíthetők.
A gazdálkodás megvalósíthatósága műszaki oldalról tehát új , illetve a jelenlegi módosítását
jelentő csapadékvíz elvezető rendszereket igényel. Rendszer alatt, ellentétben a mai
szemlélettel, a teljes hidrológiai-hidraulikai folyamatokat magába foglaló, ezért a
csatornahálózat mellett a városiasodott vízgyűjtőt, a lefolyáson kívül a beszivárgást és a
párolgást is tartalmazó fizikai környezetet értjük. Ehhez a rendszerszemlélethez új
méretezési módszerekre, műszaki tervezési szabályozásra van szükség. Olyanokra,
amelyekkel számítani tudjuk a csapadékok, a beszivárgás, a felszíni és a csatornabeli
lefolyások térben és időben akár szélsőségesen változó folyamatait.
Magyarországon is rendelkezésre állnak már azok a fejlett szoftverek, amikkel ezeket a
bonyolult folyamatokat számítani, a városi csapadékvíz útját szimulálni tudjuk.
A szimulációs modellek lehetőséget adnak az önkormányzat számára, hogy sokféle
beavatkozás, például a településfejlesztés következményeit, az elöntések
megszüntetésének különböző módszereit még a beruházási döntések előtt, a maguk
teljes hatásában megismerje, és a rendelkezésre álló beruházási keretet a
költséghatékonyság szempontjából legkedvezőbb megoldásra fordítsa. A szimuláció
tehát ezen a területen hatékony döntés előkészítési módszernek is tekinthető.
A lehetőség kihasználása, a városi folyamatok szimulálása azonban kellően részletes és jó
minőségű térinformatikai adatbázist igényel. Kiemeljük, hogy ennek az adatbázisnak nem
csak a csapadékvíz gazdálkodás megvalósíthatósága szempontjából van jelentősége, de
hatékony és nélkülözhetetlen az önkormányzati feladatok számos más területein is.
Ha valamely utcában, városrészben gyakran jelentkeznek elöntések, az önkormányzat
tervezői-kivitelezői megbízása a vízelvezetési kapacitás növeléséről szól. Mind az
önkormányzat, mind pedig a tervező, adottságnak tekinti a városi felszínt, és utóbbi annak
vízzáróan burkolt felületeihez számolja ki a szükséges árok/cső méreteket. A csapadékvíz
gazdálkodásnál a városi felszín maga is tervezés, átalakítás tárgya, ahol megvizsgálandók és
módosítandók a felszín hidrológiai jellemzői, melyekkel a lefolyó csapadékvíz mennyisége
csökkenthető.
A csapadékvíz gazdálkodás tehát érinti, érintheti az építési szabályozást, sőt célszerű
módosításokat igényel a tájépítészeti tervezésben is. Csak a lefolyási viszonyok módosítását
követően foglalkozunk az elvezető elemek kapacitásának bővítésével, ha erre még továbbra is
szükség van.
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A hasznosítás/hasznosulás megteremtéséhez hozzátartozik a csapadékvíznek, pontosabban a
felszínről lefolyó csapadékvíznek egy bizonyos megkívánt minősége is. Hazai és széleskörű
nemzetközi kutatási eredmények igazolják, hogy a települési vízgyűjtőről, különösen az
iparosodott illetve nagy gépjárműforgalommal rendelkező városok, városrészek közlekedési
felületeiről lefolyó csapadékvíz erősen szennyezett. Az új rendszereknek, ezért az elvezetés
mellett a kellő mértékű tisztítási megoldásokat is tartalmazniuk kell, ami megköveteli a
települési felszínt szennyező anyagok lemosódásának számíthatóságát, a szennyezőanyag
transzport számítását is a méretezési eljárásokban. Kiemeljük, hogy a tetővizek
szennyezettség tekintetében sokkal kevésbé problémásak, egyszerűen felhasználhatók.
Napjainkra a lefolyás szennyezőanyagainak visszatartása a hasznosulást/hasznosítást nem
biztosító, hagyományos csatornarendszereknél is szükségessé vált, amennyiben a
csapadékvízzel szállított szennyezőanyagok veszélyeztetik a befogadó kisvízfolyások
vízminőségét. A lehetséges műszaki megoldások azonban ezeknél jóval költségesebbek.
A vázolt hiányosságok az éghajlat változásával az extrém időjárási helyzetek, igen heves
esőzések és hosszú, forró és száraz időszakok előfordulási gyakoriságának növekedésével
járnak. A problémát, mint néhány évtized múlva kiteljesedőt akár félre is tehetnénk, ha a
hazai éghajlat kutatások nem mutatták volna ki már az elmúlt 30-35 évre is a fenti változások
megjelenését. A változás tehát már tart, bár a helyzet romlásának várható mértéke még
bizonytalan. Jelentős kockázati tényező az éghajlati rendszer erős nem-linearitása, ami a
fokozatos változás helyett a hirtelen változás előfordulási valószínűségét vetíti előre.
A cselekvés megkezdését azonban ezen kívül még más tényezők is indokolják:
 Néhány kivételtől eltekintve településeink csapadékcsatornázása, ha rendszerként
egyáltalán létezik, nagyon elhanyagolt, szakszerű fenntartás és üzemeltetés nélküli.
 A települések fejlődése, fejlesztése nem számol kellően a városi vízgyűjtő lefolyási
viszonyaiban keletkező változások következményeivel.
 Az extrém csapadékok növekvő gyakorisága mellett ismeretlenné vált a rendszerek
elvezetési biztonsága, vagy más megközelítésben, a méretezési csapadékfüggvények
érvényessége megkérdőjelezhető. Komoly jogi problémát okozna annak a bizonyítása,
hogy az adott csapadék meghaladta a méretezési csapadék intenzitását, ha a károsultak
beperelnék a tulajdonos és „üzemeltető” önkormányzatot.
 A túlterhelésekből, kiöntésekből keletkező károk mértéke eseményenként is növekvő,
mert a veszélyeztetett terekben nagyobb értékeket tárolnak (például tüzelőanyag
helyett/mellett kazánokat, gépkocsikat).
 A kiépítetlen és/vagy rosszul kiépített rendszerek növelik a lakossági hajlandóságot az
ingatlan csapadékvizeinek a szennyvízcsatorna hálózatba való bevezetésére, tetemes
többletköltségeket okozva az üzemeltetőnek (átemelések, szennyvíztisztító telep) és
egyúttal időszakosan rontva a szennyvíztisztítás hatásfokát is.
 Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, a változásokhoz való alkalmazkodás csak
lassan, fokozatosan ki(át)alakítható műszaki, szabályozási és szociális rendszereket
érint, ami nyomatékosítja az azonnali, átgondolt cselekvés elkezdését.
II. Önkormányzati lehetőségek a csapadékvíz gazdálkodás megvalósításához a jelenlegi
feltételek között
A továbblépéshez az önkormányzatok legfontosabb feladata a település térinformatikai
adatbázisának elkészíttetése, ami a hatékony szimulációs módszerek alkalmazhatóságát teszi
lehetővé.
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A csapadékvíz gazdálkodást szolgáló tervezés folyamatában a csatornahálózat tervezéssel
megegyező fontosságú a vízgyűjtő célszerű átalakításának megtervezése.
A vízgyűjtő átalakítása a helyi feltételek által megengedett, lokális beavatkozások tervezését
jelenti. Általános megfogalmazással ez a megközelítés megfeleltethető a számos területen
leghatékonyabb beavatkozásnak tekintett forráskontrollnak. Korántsem az egyetlen, de
jellemző, és jól működő példája ennek az ipari üzemek szennyvizével (is) kibocsátott
szennyezőanyagokra vonatkozó integrált szennyezés megelőzési és csökkentési irányelv
(Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC). Ez először 96/61/EK kóddal jelent meg,
napjainkban pedig az 2010/75/EU Irányelv van érvényben.
Az integrált megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika
(Best Available Techniques, BAT) alkalmazása biztosítja, ami a gyakorlatban a
kibocsátásoknak már eleve a forrásnál történő csökkentésére és a természeti erőforrások
hatékony felhasználására törekedését jelenti. A szennyező hatást szélesebb körben vizsgálja,
nemcsak egy egyedi technológiai folyamat vagy tevékenység, hanem az egész létesítmény
környezetre gyakorolt hatását, amely a szabályozás tárgyát képezi (http://ippc.kormany.hu).
Az analógia elég egyszerűen felállítható: az ipari üzemnek megfeleltethető a városi vízgyűjtő
egy-egy felületegysége, például egy ingatlan, vagy azon belül a tetőfelület.
A kialakítástól és mérettől függően ezekhez a vízkibocsátás és a szennyezőanyagok
emissziója hozzárendelhető. Előbbi megfelel a felszíni lefolyásnak, ami egyúttal az utóbbi
transzportját is okozza. Ha nem gyűjtünk össze nagyobb területekről lefolyó csapadékvizeket
a bennük lévő szennyezőanyagokkal, hanem ezek mérséklésére a keletkezésük helyén teszünk
beavatkozásokat, költséghatékonyság szempontjából akár lényegesen kedvezőbb állapotot
érhetünk el, sőt az így kialakított, a városi vízgyűjtőt és az elvezető hálózatot magába foglaló
rendszer növeli a változó klímához való alkalmazkodás lehetőségét, miközben a jelentős
energia megtakarítás hozzájárul az ország széndioxid kibocsátásának csökkentéséhez is.
A beavatkozások eredményeként kevesebb összes lefolyó vízmennyiség, kisebb árhullám
csúcsok jelentkeznek, így a szükséges csatornaméretek is csökkenthetők. Végeredményben
az egyre nagyobb vízmennyiségeket koncentráló hagyományos megközelítés helyett,
decentralizált települési vízgyűjtő gazdálkodást valósítunk meg.
A műszaki megoldások tehát a célszerű lefolyás szabályozás meghatározását foglalják
magukba, ahol a lefolyás szabályozása történhet a városi vízgyűjtő felületén, az elvezető árokvagy csőhálózatban, illetve mindkettőben, egymás hatásait kiegészítve. Ennek megfelelően
beszélhetünk:
(i)
(ii)
(iii)

a szürke, vagy tisztán mérnöki szerkezeti elemekkel elérhető szabályozási
módszerekről, illetve az ezekhez alkalmazható műtárgyakról,
a zöld szabályozási módszerekről és
a hibrid rendszerek kiépítéséről, melyekben mindkét módszer megjelenik.
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A fenti ábra jól szemlélteti a szürke és a zöld csapadékvíz infrastruktúra elemeinek az
elhelyezési különbözőségét. Utóbbi jellemzően decentralizált, a lefolyás és a keletkező
szennyezőanyag áram helyén történő beavatkozások összessége, alapvetően a víznek az
elvezető rendszerbe jutását megelőzően.
A lefolyásszabályozási megoldások alaptípusai a következők:
1) A lefolyási útvonalak célszerű megváltoztatása, alaphelyzetben a burkolt
felületekről lefolyó vizek rávezetése burkolatlanokra. Ehhez lehetőség esetén a
vízgyűjtő területhesználatának módosítása, például a áteresztő szilárd burkolatok
fektetése a korábbi vízzáró helyett. A csekély beruházási költséggel jellemezhető
beavatkozással, a terület talajának típusa és a talajvíz szintje függvényében az éves
csapadékok akár 70%-a is visszatartható.
2) Beszivárogtató létesítmények kialakítása, amelyek alkalmasak nem csak a lefolyó
csapadék mennyiségének, de az árhullám csúcsoknak is a csökkentésére.
3) Tározó létesítmények telepítése, amelyek egyaránt lehetnek egyszerű tárolótartályok,
ideiglenes elöntési területek, vagy állandó vízborítású vizes élőhelyek.
4) Szivárogtató létesítmények, melyeknél a szennyezett lefolyást speciális anyagú
szűrőrétegen vezetjük át a csatornahálózat, vagy a talaj-talajvíz felé. A tisztítás mellett
ezek a megoldások lassítják a lefolyás sebességét, csökkentik a lefolyó
vízmennyiséget és a lefolyási csúcsokat is.
5) Csekély beavatkozást igénylő tájépítészeti megoldások, ahol szerepet kapnak a helyi
szárzságtűrő növények telepítése, fásítás, hosszabb, fűvel borított efolyási pályák
kialakítása. Ezek a megoldások a lefolyás csökkentése mellett, javítják a városi
környezet esztétikai megjelenését, és hosszú élettartamuk mellett csekély fenntartási
munkákat igényelnek.
Önkormányzati rendelettel előírható, hogy az ingatlanokról a csapadékvizet, különösen a
tetővizeket csak tárolás és elszivárogtatás útján engedjék ki a tulajdonosok.
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A sok településen már ma is életben lévő önkormányzati rendelet, a gyakorlati megvalósítás
szempontjából a kertes, családi vagy társasházas beépítésű területeken egyszerűen és
viszonylag csekély költséggel megvalósítható. Ennél a megoldásnál kérdés, hogy mekkora
tároló térfogatra van ahhoz szükség, hogy az hatékony legyen. Erre vonatkozóan hamarosan
hozzáférhetők lesznek a megfelelő térfogatra vonatkozó számítások.
Természetesen a magas talajvízállású, esetleg belvizes településeken/település részeken a
beszivárogtatás nem célszerű. Az ilyen területeken az alkalmazható beavatkozás csak a
tetővizek tárolása és lefojtott vízhozammal a városi hálózatba való kiengedése jöhet
szóba. A zártsoros beépítésű, csekély zöldfelülettel rendelkező településrészeken
alkalmazható műszaki megoldások kifejlesztése folyamatban van, azok a következő évre
ugyancsak hozzáférhetők lesznek.
Az érdeklődők részletesebb információkhoz juthatnak a http://www.3c-project.eu/ web
oldalon.
Készítette: Dr. Buzás Kálmán címzetes egyetemi tanár, Budapesti
Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Műszaki

és

Szén-monoxid-érzékelők – Nem elég, ha jól működik, a megfelelő
forgalmazás is fontos
A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény adta felhatalmazás alapján a hivatásos
katasztrófavédelmi szervezet szakemberei a fűtési szezon kezdete előtt piacfelügyeleti
ellenőrzések során vizsgálták: megfelelő-e a szén-monoxid-érzékelők forgalmazása. Ezek
során négy gyártó tíz terméktípusával találkoztak, a fogyasztóvédelem korábbi minőségi
vizsgálatain mindegyik berendezés megfelelő értékelést kapott, vagyis szerepel az
úgynevezett „pozitív listán.”
A nyitott égésterű tüzelőberendezések üzemeltetése során keletkező szén-monoxid
érzékelésére szolgáló készülékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatok nyáron
kerültek át a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól a katasztrófavédelemhez.
Az őszi kampány során a katasztrófavédelmi kirendeltségek harmincegy hatósági ellenőrzés
keretében ötvennégy terméknél vizsgálták meg, hogy a berendezés forgalmazása megfelel-e
az előírásoknak. Az ellenőrök egyebek mellett áttekintették, hogy az adott termék
rendelkezik-e a műszaki alkalmasságát bizonyító tanúsítványokkal, szerepel-e a
fogyasztóvédelem – akár pozitív, akár negatív – listáján. A szakemberek a kontrollok során
négy gyártó tíz terméktípusával találkoztak, ismeretlen készülék nem akadt a kezükbe, vagyis
valamennyi vizsgált termék átesett korábban a fogyasztóvédelem műszaki megfelelőségi
ellenőrzésén. A szeptemberi akcióban szemlézett mindegyik berendezés szerepelt a korábban
említett pozitív listán, vagyis a működés közben elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az
elvárásoknak.
A vonatkozó előírásoknak meg nem felelő termékek esetében a jogszabályok alapján eljáró
piacfelügyeleti hatóság – július óta ez a katasztrófavédelem – előtt több lehetőség áll. Apróbb
szabálytalanságok esetén a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a
forgalmazót, vagy a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a
termék forgalmazását. Súlyosabb hibák esetén a hatóság megtilthatja a forgalmazást,
elrendelheti a már forgalmazott termékek visszahívását, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.
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A szén-monoxid-érzékelők – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által elvégzett
laboratóriumi tesztek alapján összeállított – pozitív és negatív listája itt olvasható, vagy
elérhető a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság weboldalán.
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

Egyre nagyobb területet látnak el a katasztrófavédelem kéményseprői
November elsejétől Csongrád városa, valamint Bács-Kiskun megye és Baranya megye
jelentős része a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének ellátási köréhez került. Ezzel
immár 2499 településen gondoskodnak a szervezet alkalmazásában álló szakemberek a
lakossági tulajdonban lévő kémények rendszeres tisztításáról és biztonságos működésének
ellenőrzéséről.
A mostani bővítéssel 96 Bács-Kiskun megyei, 246 baranyai és három Csongrád megyei
település lakosai kapják ezután a katasztrófavédelemtől a sormunkában végzett
kéményellenőrzések időpontjáról szóló értesítőt. Gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és
fűtőberendezésekhez kapcsolódó kémények esetén ez kétévente, minden egyéb
fűtőberendezés esetében évente történik meg. Az ingyenes lakossági sormunka magában
foglalja az ingatlanhoz tartozó kémény – füstelvezető-rendszer – és a hozzá tartozó
összekötőelemek műszaki és biztonsági állapotának, tömörségének, átjárhatóságának
ellenőrzését és tisztítását. A tevékenység fontos eleme, hogy a szakember ellenőrzi, nem
áramlik-e vissza a szén-monoxid, valamint felmérik a helyiségek légáramlási viszonyait
módosító egyéb tényezőket.
Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy egy új szagelszívó vagy ventillátor
beépítése, a régi nyílászárók újakra cserélése, illetve a szellőzők eltakarása mind-mind
befolyásolják a helyiségek légellátását. Amennyiben nincs meg a biztonságos égéshez
szükséges levegőmennyiség, úgy tökéletlen égés alakulhat ki és másodpercek alatt
veszélyes mennyiségű szén-monoxid-koncentráció alakulhat ki.
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve országosan, az egységes kiszolgálás
érdekében központi ügyfélszolgálati rendszerben tájékoztatja és segíti az ügyfeleket.
Általános információkat a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon lehet
megtalálni, a konkrét kérdések esetén érdemes az online ügyintézést választani, telefonon
pedig az ingyenes 1818 9.1 hívható.
A központ munkáját a megyei ellátási csoportok támogatják, elsődleges feladatuk az ellátási
területhez kapcsolódó sormunka és a soron kívüli, megrendelésre, költségtérítés ellenében
végzett kéményseprőipari feladatok munkaszervezése. A megyei ellátási csoportoknál
személyes ügyintézésre is lehetőség van. Az ügyfélszolgálatok országosan hétfőnként 8-20
óráig, keddtől péntekig pedig 8-14 óra között tartanak nyitva. A megyei csoportok címét
útvonaltervezővel együtt a honlap Ügyfélszolgálati oldalán találják.
Az ellenőrzés valamennyi kéménytulajdonos érdeke, ezért fontos, hogy mindenki tegye
lehetővé a kéményseprők bejutását otthonába, így segítve a kéményellenőrzést és az előírt
feladatok elvégzését. Legalább ennyire fontos továbbá a feltárt hibák mihamarabbi
kijavíttatása.
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu
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Az önkormányzati irányítást megújító projekt indul
Olyan projektet indít a Belügyminisztérium, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy két-három éven
belül megújuljon az önkormányzati irányítás – mondta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára október 26-án, Budapesten.
A tárca Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. projektjének nyitórendezvényén
az Államtitkár kiemelte: a projekt alapvetően három kutatási témát ölel fel, amelyek révén
szeretnének belelátni az önkormányzatok működésébe. Ezek a témák az együttműködés, a
településfejlesztés eszközei, valamint az információ feldolgozása és hasznosítása. Pogácsás
Tibor kifejtette: uniós támogatással valósul meg a program, amely az önkormányzati rendszer
működésének, az önkormányzatok fejlesztéseinek, elképzeléseinek figyelemmel kísérésével
foglalkozik. Az önkormányzat működésének célja a település életének, fejlődésének
szervezése, és bár az önkormányzatban a politikai döntéshozatal mechanizmusai is
érvényesülnek, az alapvető cél a lakosság kiszolgálása – tette hozzá. Mint mondta, e cél
elérésében nemcsak politikai, helyi politikai szempontok érvényesülnek, hanem menedzsment
feladatokat is teljesíteni kell, és az az ideális, ha megtörténik e két oldal összehangolása.
Az Államtitkár szerint a most induló projekt – más, hasonló programokkal együtt – segítheti
az önkormányzati irányítás megújítását, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a helyhatóságok a
kutatások révén tisztán leírható folyamatok felmutatásával érdemibb tárgyalásokat
folytathassanak a kormánnyal.
Az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. kiemelt projekt stratégiai célja
hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakításához. A projekt
keretében kutatási programokat hajtanak végre az együttműködési, koordinációs
mechanizmus kiterjesztésére a 2014-2020-ban megvalósuló helyi önkormányzati
fejlesztéseket érintően. A gyakorlati megoldások feltárása, feldolgozása, az önkormányzati
szinteknek megfelelő eszközök kidolgozása révén a projekt hozzájárul a közszolgáltatások
megújításához a településeken.
Forrás: www.kormany.hu/hu, MTI

Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége őszi
közgyűlése
Államreform II. címmel tartott előadást Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt
társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára. 2016. szeptember 28-30. között
Balatonkenesén tartotta rendes őszi közgyűlését a Községek és Kistelepülések Országos
Önkormányzati Szövetsége.
A Kormány döntött az „Államreform II. — a bürokráciacsökkentés” programról, amelynek
végrehajtásával a Miniszterelnökséget vezető Minisztert bízta meg, valamint több
határozatban is célul tűzte ki a központi államigazgatás hatékony és versenyképes
működésének kialakítását. Ennek jegyében felül kell vizsgálni a minisztériumi
háttérintézményeket, és az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalokat.
2016. szeptember 1-i hatállyal megszűnt 14 költségvetési szerv, amit 2017. január 1-jétől
további háttérintézmények követnek. 2017. március 31-ével pedig egy általános lakossági
kifizetőhely jön létre az Államkincstáron belül, amelybe integrálásra kerülnek a
nyugdíjbiztosítási, pénzellátási és a kincstári feladatok.
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Az intézkedésekkel párhuzamosan egy 44 milliárd Ft-os informatikai fejlesztés is zajlik az
államigazgatásban, amelynek célja az elektronikus ügyintézés informatikai kereteinek a
megteremtése. Mind az informatikai fejlesztések, mind pedig a háttérintézmények átalakítása
a Miniszterelnökség koordinációjával zajlik le.
A Bizottság munkájához szervesen kapcsolódik a „Jó Állam jelentés”, amelyet a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem dolgozott ki. Ez a monitoring rendszer a magyar kormányzás és
közigazgatás tevékenységének tart tükröt, felhívva a figyelmet a fejlesztendő területekre. Az
Országgyűlés döntött a járási hivatalokban dolgozók béremeléséről, amely 2016. július 1-jétől
lépett hatályba. A fővárosi és megyei kormányhivatalokban dolgozók illetményrendezése
2017. január 1-jével fog megtörténni.
Forrás: www.kormany.hu

A közfoglalkoztatás lehetőséget adott a kiúttalan embereknek
A közfoglalkoztatás a kiúttalan, jövőtlen embereknek adott lehetőséget, hogy hasznosnak
érezhessék magukat és kapcsolódni tudjanak a saját közegük mindennapi életébe - erről
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára beszélt a II. Országos
Közfoglalkoztatási Kiállítás megnyitóján a Vajdahunyad várban.
Hangsúlyozta: a közfoglalkoztatás sokszor vitatéma a politikai közbeszédben, azonban nem
egy állandó, végleges állapotról, hanem átmeneti lehetőségről van szó. Pogácsás Tibor szerint
az, hogy meddig van szükség rá, sok összetevőtől függ, de úgy vélte, hogy mindaddig
működtetni kell, amíg vannak olyan hátrányos helyzetű térségek és települések, ahol az
elsődleges munkaerőpiac nem tudja megoldani a foglalkoztatási problémákat.
Beszámolt arról is, hogy 2011 és 2016 között 1230 milliárd forintot fordított a kormány a
foglalkoztatás fejlesztésére, idén 340, jövőre 325 milliárd forintot szánnak erre a célra. Az
Államtitkár arról is beszélt, a közfoglalkoztatottak a közös teherviselés mellett részt vesznek
azokban a mindennapi szokványos élethelyzetekben is, hogy van kötelezettségük, fel kell
kelniük reggel, el kell menniük dolgozni. Úgy vélte, ez hozzájárul ahhoz, hogy amikor
lehetőség nyílik visszatérniük az elsődleges munkaerőpiacra, ne veszítsék el ezt a
képességüket. Kiemelte, a foglalkoztatási adatok azt mutatják, hogy mind többen tudnak
visszatérni a piaci környezetbe, önkormányzati államtitkárként azt a visszajelzést kapja a
polgármesterekről, hogy a jó munkát végző, kreatív közfoglalkoztatottak elkerülnek a
programokból, és szerinte ez bizonyítja leginkább, hogy a közfoglalkoztatásnak van értelme.
Pogácsás Tibor szerint maga a közfoglalkoztatás is segíti azt a kormányzati célkitűzést, hogy
Magyarországon teljes legyen a foglalkoztatottság. Közölte: a közfoglalkoztatás keretében az
"Újra tanulok" programban 175 ezer ember vett részt különböző képzésekben, 94 százalékuk
pedig eredményesen el is végezte azt. Felidézte, a közfoglalkoztatottak sok esetben alacsony
képzettségűek vagy képzettség nélküliek, számukra ez segítség ahhoz, hogy visszatérhessenek
az elsődleges munkaerőpiacra, vagy akár csak ahhoz is, hogy el tudjanak menni egy
állásinterjúra. A közfoglalkoztatók közül az önkormányzatokat emelte ki, mint mondta, 1874
település vesz részt a közfoglalkoztatási programban. A kiállításról szólva azt mondta: a
közfoglalkoztatás fejlődésével, a közfoglalkoztatók kreativitásának növekedésével egyre
nagyobb igény mutatkozott arra, hogy megmutassák egymásnak, mit tudnak, ötleteket adjanak
át. A megyékben már számos közfoglalkoztatási kiállítást tartottak, ezek szinte
kikényszerítették az országos kiállítást, amelyet másodszor rendeznek meg, azzal hagyományt
szeretnének teremteni.
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A kétnapos rendezvényen 130 kiállító mutatja be a megvalósult közfoglalkoztatási programok
eredményeit, biztosít lehetőséget a települések megismerésére, az általuk készített helyi ételek
kóstolására, azok megvásárlására.
Forrás: www.kormany.hu

Pályázati lehetőségek
1,7 milliárd jut óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységre
Család- és gyermekjóléti központok jelentkezhetnek arra az 1,7 milliárd forint keretösszegben
kiírt pályázatra, amelynek célja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében meghirdetett pályázatra
egészen 2018 közepéig lehet pályázni, és központonként 18-40 millió forintot lehet elnyerni.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12. naptól 2018. szeptember 12. napig
van lehetőség.
A programba bevont, teljes munkaidőben foglalkoztatott, főállású szakembereknek ismerniük
kell az érintett családok szociális helyzetét, időben jelezniük kell a gondokat, megelőző
programokkal pedig a veszélyeztetettség kialakulását kell megelőzniük. A szakemberek
folyamatosan kapcsolatot tartanak a családokkal, a pedagógusokkal, a gyermekjóléti
szolgálattal, és a jelzőrendszerben jelzik az esetleges problémákat.
A program 2018-ban véget ér, akkortól az ország valamennyi család- és gyermekjóléti
központja számára kötelező feladat lesz a segítő tevékenység végzése, de már hazai forrásból.
A következő 18 hónap modellkísérlet lesz, amelyben a 198 járás mintegy fele vehet részt,
vagyis mintegy 90-100 pályázatot tudnak majd befogadni.
További részletes információk érhetőek el a www.szechenyi2020.hu oldalon.
Forrás: www.kormany.hu

Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.)
EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és
nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán
vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételre.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a
tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
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b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) hátrányos helyzetűvagy
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási
formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés
időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett vagy
bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő
kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti
szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a
Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt.
39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.
A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám
esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. Az Arany János Tehetséggondozó
Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan
középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a
tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják
el. A tanulók
 a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2017. január 20-án,
illetve pótló válogatási eljárás során 2016. január 27-én) − egy nem szaktárgyi jellegű
− felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően
fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
 A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók
számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely
intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket
kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematika
feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet
határozza meg: 2017. január 21. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2017.
január 26. 14 óra).
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető
középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján
készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az
iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt
feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű
anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti,
személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban
vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi
érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek)
elsősorban angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű
tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjárművezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. Pályázni a pályázati felhívás
hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő
középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma
honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért
Felelős Helyettes Államtitkárság).
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A pályázatnak tartalmaznia kell
a. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének −
lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát (1. sz. melléklet),
b. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
c. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és
a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
d. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
e. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
f. a tanuló önéletrajzát − 2 példányban,
g. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5.
sz. melléklet),
h. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása
a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságról vagy a nevelésbe vételről),
i. valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő
kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban
az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6.
számú melléklet).
(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért
iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos
elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban
részt venni.)
A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet
megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe
nyerhetnek felvételt.
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi
írásbeli vizsgára 2016. december 9-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja
2016. november 15-től elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A
jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany
János Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri.
A pályázatot legkésőbb 2016. december 13-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) −
postai úton − a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola
címére!
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli. A
pályázat eredményéről 2017. február 9-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket. A
pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő
intézmények programfelelőseitől vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben Spohn Beáta
programasszisztenstől, tel.: +36 30/488-7937, e-mail cím: ajp@ofi.hu
A program leírása letölthető:
Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve
A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) - 4. melléklet, Arany
János Tehetséggondozó Program
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A pályázat eredményéről történt értesítés után 2017. február 15-éig a felvételi eljárás
keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett
címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2017. február 9-éig
esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén −
bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)
A felhíváshoz tartozó mellékletek elérhetőek a www.kormyan.hu  Dokumentumok 
2016.  Emberi Erőforrások Minisztériuma  Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó
Programban történő részvételre
Forrás: www.kormany.hu/hu

Energy Globe díj
December közepéig pályázhatnak fenntarthatósági és energiahatékonysági projektjeikkel a
vállalkozások és az önkormányzatok, valamint a fiatalokat is bevonó programjaikkal a civil-,
oktatási- és diákszervezetek az energiavilág kiemelt díjára, az Energy Globe Magyarországi
díjra. A legjobbnak ítélt projektek az első hazai Energy Globe díjak elnyerése mellett a
nemzetközi megmérettetésen is részt vehetnek hazánkat képviselve.
Az Energy Globe Award díj 1999-ben egy osztrák mérnök kezdeményezésére indult, és mára
a fenntarthatóság és az energiahatékonyság egyik legrangosabb nemzetközi eseményévé vált.
Immár 177 országban folyik évről évre a verseny, amihez 2016-ban az E.ON csoport
támogatásával Magyarország is csatlakozik. A vállalkozói és az önkormányzati kategória
mellett a fiataloknak, és az őket megszólító civil és oktatási szervezeteknek szóló
kategóriában is várják a pályaműveket december 11-ig. Ezekből kategóriánként 3-3
pályaművet választ ki a független, elismert szaktekintélyekből álló zsűri.
A vállalkozói kategóriában és a jövő generációja kategóriában 3-3 millió forintért folyik a
küzdelem, míg az önkormányzatok egy fenntarthatósági témájú játszóteret nyerhetnek
településüknek. A kategória győztesek kiválasztásában a közönség szavazataira is számítanak
a szervezők, és a szavazók között okos, fenntartható díjak, elektromos kerékpár és smart
mobiltelefonok találnak majd gazdára.
A pályázóktól nem komplett megvalósítási tanulmányt, csupán az elbírálhatósághoz
szükséges esetleírásokat és néhány azonosítási és hitelesítési adatot várnak a verseny
lebonyolítói. A honlapon megtalálhatóak az elbírálás és értékelés szempontjai, illetve a
nemzetközi verseny néhány korábbi pályázójának projektleírásai.
A http://www.energy-globe.hu honlapon december 11-ig lehet pályázni. A pályázatok
kiértékelésére december folyamán kerül sor, az eredményhirdetés és a közönségszavazás
pedig 2017 elejére várható.
2017-ben a díj további három kategóriával bővül majd: jövőre építőipari, DIY vagyis "csináld
magad”, valamint ötletszakaszban levő projektekkel is pályázhatnak a fenntarthatóság és
energiahatékonyság iránt érdeklődők.
Forrás: www.pafi.hu
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HISZEK Benned Sport Program
A magyar kormány kiemelt célként jelölte meg az egészséges életmódra nevelést, a
versenysportban és az ahhoz kapcsolódó utánpótlás-nevelésben és tehetséggondozásban rejlő
lehetőségeket a társadalmi felzárkóztatás terén, valamint a szabadidősportot végző társadalmi
rétegek szélesítésének jelentőségét az ország népegészségügyi mutatóinak fejlődése
érdekében.
Ennek érdekében dolgozta ki a Sportért Felelős Államtitkárság a SPORT A HOLNAPÉRT
Programot, melynek egyik pillére a Sport Legyen a Tied! Program, ami immár második éve
országszerte segíti a sport beépülését a gyermekek mindennapjaiba, elősegítve ezzel a
közreműködő sportági szövetségek utánpótlás-bázisának növekedését. Másik pillére a
HISZEK Benned Sport Program, amely kettős célt szolgál. Egyrészről, mivel a helyi
önkormányzatokhoz köthető szabadidő-sportprogramok – bár nagy érdeklődésre tartanak
számot – finanszírozási hiányosságokkal küzdenek, ezért a kormány első alprogramként
lehetőséget kínál a 23 megyei jogú város önkormányzatainak a helyi szinten megvalósítandó
szabadidősport programok támogatására.
Második alprogramként az ország bármely területén működő kis-és közepes sportegyesületek
utánpótlás bázisának növelését kívánja támogatni az Államtitkárság a Sportegyesületek
Országos Szövetségének közreműködésével. Olyan projektek nevezését várja a Szövetség,
melyek a tehetség-kiválasztáshoz, tehetség-gondozáshoz kapcsolódó teendőkhöz társuló
feladatok megvalósítását szolgálnák, például: sportági toborzó események szervezése, a
megnövekedett taglétszám következtében szükséges sportszakemberi foglalkoztatáshoz
kapcsolódó kiadások, nevezési díjak ráfordításainak biztosítása.
A HISZEK Benned Sport Program támogatási összege első ütemben 200 millió forint, mely a
2017-es évre nyújt támogatást az utánpótlás-nevelés területén.
Forrás: www.kormany.hu,

Művelődésiházépítési-programot indít a kormány
Nemzeti művelődésiházépítési-programot indít a kormány, hogy visszaadja a
kisközösségeknek az együttlét, a szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét - jelentette ki a
Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A kormány minden magyar kistelepülésnek fölajánlja az együttműködését, hogy sikerüljön
megteremteni a boldogulás lehetőségét munkahelyek létrehozásával, a közösség
összetartozását, a szabadidő kulturált eltöltését biztosító intézmények kialakításával.
"Olyan közösségben szeretnénk élni Magyarországon, ahol egy kistelepülésen az emberek
újra felelősséget vállalnak egymásért, ahol képesek megbeszélni a falu, az ország vagy épp a
család aktuális ügyeit, sőt képesek segíteni is egymásnak” – hangsúlyozta a miniszter.
Forrás: www.kormany.hu
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Pályázati hírek
Több mint kétezer önkormányzat nyert a tüzelőanyag-pályázaton
2289 önkormányzat nyert a Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyagpályázaton, a nyerteseknek február 15-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot - mondta a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.
Pogácsás Tibor felidézte: a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához a
minisztérium idén is hárommilliárd forintos támogatást biztosít.
A támogatásra az ötezer lakosnál kisebb települések pályázhattak. Az elbírálásnál figyelembe
vették a 2015-ben átlagosan foglalkoztatott közfoglalkoztatottak számát, valamint a
településen élő nyolcvanévesnél idősebbek számát. Az önkormányzatok minden igényjogosult
után legfeljebb két köbméternyi fát igényelhettek.
A hátrányos helyzetű térségekben lévő önkormányzatoknak nem kell önrészt fizetniük, a
többinek pedig köbméterenként ezer forint plusz áfa önrészt kell biztosítania. A
Belügyminisztérium keretéből fa esetében 15 ezer forint plusz áfa támogatást kapnak
köbméterenként a települések. A megvásárolt tűzifa szállítási költségeit az önkormányzatnak
kell állnia.
Az idei pályázaton a Belügyminisztérium által készített anyag szerint 2291 önkormányzat
pályázott, az igényelt támogatás 6,1 milliárd forint volt, és csak két pályázat nem felelt meg a
jogszabályi feltételeknek. Keménylombos tűzifa vásárlására 2072 önkormányzat nyert
támogatást, lágylombos tűzifa vásárlására 35. A nyertes önkormányzatoknak a tűzifát a
kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell
megvásárolni. Barnakőszén vásárlására 182 önkormányzat nyert támogatást. Pogácsás Tibor
megjegyezte: erre azokon a területeken lehetett pályázni, ahol problémás a tűzifa beszerzése,
viszont kis távolságból beszerezhető a szén.
A támogatás néhány napon belül megkapják az önkormányzatok, amelyeknek saját
rendeletben kell szabályozniuk, hogy a tüzelőanyagot milyen módon osztják szét. A tűzifát
legkésőbb február 15-éig kell kiszállítani, és a támogatással április 15-éig kell az
önkormányzatoknak elszámolniuk.
Az államtitkár hozzátette: tavaly és tavalyelőtt a szociálistüzelőanyag-támogatással 180-185
ezer családnak sikerült egy-másfél havi tüzelőanyagot biztosítani. Pogácsás Tibor kérdésre
válaszolva elmondta: a pályázó önkormányzatok száma nőtt a tavalyihoz képest. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy az igényjogosultak száma nőtt volna, inkább arról van szó, hogy az
önkormányzatok aktívabban pályáznak, összességében a szegénységi mutatók javulnak 2013
óta - jegyezte meg.
A támogatásban részesülők listája az alábbi linken elérhető.
Forrás: www.kormany.hu, (MTI)

Önkormányzati Hírlevél

2016. évi 10. szám

Oldal 30

Miniszteri döntés az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok
kiegészítő támogatásról
Az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatásra idén először a
nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett.
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.
6. a) az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása jogcímen
rendelkezésre álló 500 millió forint keretösszeg felhasználásáról az államháztartásért felelős
miniszter döntött.
A pályázaton azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben
teljesítették a 2015 év végi és 2016 év első negyedévben határidős államháztartási
adatszolgáltatásokat és közös nyilatkozatot tettek az ezen kötelezettségeiket rendszeresen
késve, vagy hibásan teljesítő önkormányzatokkal (közreműködésre szoruló önkormányzatok)
arról, hogy azok 2016. évi év végén és 2017. év első félévében esedékes adatszolgáltatásainak
megfelelő minőségben történő teljesítésében közreműködnek. A kiírás alapján a támogatás
összege legfeljebb 7 millió forint közreműködésre szoruló önkormányzatonként.
Összességében 6 önkormányzat nyújtott be pályázatot, ennek keretében további 9 olyan
önkormányzat és ezek intézményeinek munkáját segíthetik, amelyek korábban határidőn túl
és nem megfelelő minőségben teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Valamennyi
önkormányzat kihasználta az önkormányzatonként igénybe vehető maximális 7 millió forint
támogatási igényt, így összesen a 6 önkormányzatnak 63 millió forint támogatási igénye
keletkezett., amely benyújtott igények maximális támogatásáról döntött a nemzetgazdasági
miniszter.
A támogatást az önkormányzatok az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében
közreműködő dolgozók személyi juttatásaira, továbbképzésére, az önkormányzat által
alkalmazott könyvelő-programokra – ideértve a közreműködéssel érintett, adatszolgáltatását
nem megfelelően teljesítő önkormányzat és intézményei által alkalmazott könyvelő
programokat is – és eszközbeszerzésre fordíthatják. A támogatás felhasználásának végső
határideje 2016. december 31.
TÁMOGATOTTI LISTA
Az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása
2016.
Megye
Önkormányzat
Támogatás (forint)
1. Baranya
Szászvár
28 000 000
2. Csongrád
Mórahalom
7 000 000
3. Csongrád
Szatymaz
7 000 000
4. Csongrád
Újszentiván
7 000 000
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Nagyszekeres
7 000 000
6. Veszprém
Nemesgörzsöny
7 000 000
Összesen:
63 000 000
Forrás: www.kormany.hu
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Hétmilliárdos támogatás kistelepüléseknek
Hétmilliárd forintos pályázati támogatást kapott több mint 400 kistelepülés önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – ismertette a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára. Pogácsás Tibor sajtótájékoztatóján elmondta: a BM által kiírt,
főként óvodák, iskolák, sportlétesítmények, utak felújítására szolgáló pályázat eredményeként
kiosztott támogatások közül a legnagyobb 30 millió, a legkisebb 1 millió forintos volt - tette
hozzá. Érvényes pályázatot 1895 önkormányzat adott be, a teljes pályázati igény több mint 35
milliárd forint volt. A hétmilliárd forintos keretből az első, ötmilliárdos ütemben 311, a
második, kétmilliárdos ütemben 130 kapott támogatást - közölte az államtitkár.
Az odaítélés fő szempontjai között szerepelt a felújítandó intézmények kihasználtsága,
energiahatékonysága, továbbá, hogy hátrányos helyzetű gyermekeket is ellát-e,
sportlétesítmények esetében, hogy több település igénybe veszi-e, utaknál pedig, hogy
tömegközlekedésre is használják-e - mondta Pogácsás Tibor. Kiemelte: fontos, hogy belföldi
támogatásról van szó, ugyanis ebben az esetben nem feltétlenül kellenek olyan speciális
pályázatírói szakismeretek, amelyek az uniós pályázatokon való eredményes részvételhez
általában szükségesek. Ez a pályázati forma évről évre megújuló, bővülő támogatást nyújt a
kistelepülések számára annak érdekében, hogy csökkentse hátrányaikat - tette hozzá az
államtitkár.
A támogatásban részesült önkormányzatok listája itt érhető el.
Forrás: www.kormany.hu, MTI

Idén is átadták az „UNICEF Gyerekbarát Település” díjakat
Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány idén tavasszal is pályázatot hirdetett a települési
önkormányzatok számára. Az „UNICEF Gyerekbarát Település” címet és a program
megvalósítására szolgáló 2 millió forint támogatást, 21 önkormányzat pályázata közül, szoros
versenyben, a független szakértőkből és a program 18 éves Fiatal Nagykövetéből álló
Értékelő Bizottság döntése nyomán Alsómocsolád, Bordány és Hajdúnánás önkormányzata
nyerte el. A program együttműködő partnere az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Forrás: www.unifec.hu
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A nyertes önkormányzatok egyebek között a következőket vállalták pályázataikban: a
Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzattal közösen gyerekjogi stratégia kidolgozását, fiatalok
bevonását az Ifjúsági Cselekvési Terv kidolgozásába, gyerekbarát költségvetés
megvalósítását, illetve a gyerekek véleményének széles körű figyelembe vételét. A pályázati
programok minél hatékonyabb megvalósulását az UNICEF Magyar Bizottság segíti, valamint
az Értékelő Bizottság is figyelemmel kíséri. Az idén 19 éves Gyermekvédelmi Törvény az
ENSZ Gyermekjogi Egyezményének megfelelően deklarálja a gyermeki jogokat, és a törvény
kötelezettségként előírja, hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi
személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes
képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Az UNICEF Gyerekbarát
Település program az egyik legmegfelelőbb eszköz a gyermeki jogok védelmére, hiszen helyi
szinten, a gyermekekhez a legközelebb nyújt lehetőséget arra, hogy a gyermekek és a
gyermekes családok a konkrét, őket érintő ügyekben élvezhessék jogaik védelmét. Az
UNICEF Gyerekbarát Település program egyúttal sokat tesz a gyermekek jóllétének
biztosításáért és a gyermekek részvételéért a lakóhelyük alakítását érintő kérdésekben. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma ezért kiemelten fontosnak tartja az UNICEF
Magyarországon megvalósuló programjait, így a Gyerekbarát Település programját is.
"Fontos számunkra ez a díj, hiszen ez is igazolja, hogy az elmúlt években tett munkánknak
van eredménye és bízunk benne, hogy ezt a szisztematikus, jól átgondolt munkát a jövőben is
tudjuk folytatni” – emelte ki Dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere. Hozzátette:
„Hajdúnánás vezetésének kiemelt szándéka, hogy a gyermekek, fiatalok és közösségeik
tevékeny részesei legyenek a település életének, hiszen néhány év múlva ők fogják alkotni a
város gerincét. Éppen ezért a gyermekek jólétének javítása céljából olyan költségvetést valósít
meg az önkormányzat, amely magába foglalja a kötelező feladatok ellátásán túl a családok
élethelyzetének javítását, a gyermekekkel foglalkozó intézmények kiegészítő szolgáltatásait,
közétkeztetés szélesítését, gyermekek jutalmazását, ösztöndíj programok megvalósítását,
egészségmegőrzést és egészségfejlesztést, prevenciós és szabadidős programokat."
Bordány Nagyközség Önkormányzata a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzattal és a
diákönkormányzattal közösen pályázott a díjra. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az
UNICEF bennünket választott – mondta Tanács Gábor, Bordány polgármestere. „Az
önkormányzat fontosnak tartja az itt élő gyermekek, fiatalok ügyét, különösen odafigyelünk a
hátrányos helyzetből induló gyermekekre. A Homokhátság szívében lévő településként
büszkék vagyunk a Bordányi Ifjúsági Információs Pontra, amely a fiatalok egyik bázisa. Az
idén közösségi konyhával és egy ifjúsági kávézóval bővült, így elmondhatjuk, hogy jelenleg a
régió legjobb, európai szintű közösségi és információs tere a miénk. Az ifjúsági
önkormányzati választásokat Magyarországon elsőként és egyedüliként internetes rendszer
segítségével bonyolítjuk le már 2012 óta. A helyben működő Kölcsönös Önsegélyező
Rendszer segítségével a hátrányos helyzetű gyerekek is aktív szereplői a településnek, a helyi
virtuális pénznek, a Bordányi Koronának köszönhetően a fiatalok számos szolgáltatáshoz
juthatnak hozzá kedvezményesen vagy ingyen. Ez a rendszer is egyedi hazánkban. Az civil
szervezetek, az ifjúsági önkormányzat és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően
számos nemzetközi program zajlik településünkön. Ezek a programok a szabadidő hasznos
eltöltése mellett bekapcsolják a földrajzilag hátrányos helyzetben lévő fiatalokat is Európa
vérkeringésébe.”
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Balogh Anikó, Alsómocsolád Faluházának vezetője elmondta: Alsómocsoládon hisszük és
valljuk, hogy a jövőnk az összefogásunkra épül és cselekvőképességünktől függ. Ezt alapozza
meg időseink tudása és tapasztalata és tartja életben okos, jövőbetekintő gyermekeink és
fiataljaink hite.
„Az UNICEF Gyerekbarát Település programot azért hívtuk életre, hogy felhívjuk a
figyelmet a gyerekjogok fontosságára, és eszközt adjunk a döntéshozók kezébe, hogy a
Gyerekjogi egyezmény helyi szinten miként kerüljön megvalósításra. Örülünk, hogy idén is
rengeteg pályázat érkezett és hogy az önkormányzatok magas színvonalon teljesítették a
pályázati kiírás feltételeit.” mondta Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
ügyvezető igazgatója. Az UNICEF Gyerekbarát Település programja keretében online
felmérést végzett, hogy megtudja, az egyes településeken élők, miben látják a legnagyobb
kihívásokat. A válaszadók 30 csillagot oszthattak szét 10 olyan szempont között, amelyekben
úgy gondolják, hogy a lakóhelyüknek még fejlődnie kell ahhoz, hogy igazán gyermekbaráttá
váljon. Egy szempontra legfeljebb 5 csillagot lehetett adni, ami azt jelentette, hogy az adott
szempont által definiált területen a településüknek még sok dolguk van. Az online
felmérésben értékelt 10 szempont a következő volt: Közbiztonság, Gyerekfórumok,
Szabadidős lehetőségek, Gyerekbarát költségvetés, Parkok, játszóterek, Gyerekprogramok/
gyerekjogi jogtudatosítás, Intézkedések ellenőrzése, Közlekedés, Közintézmények fejlesztése,
Gyerekbarát vállalkozások. Ezek a szempontok hangsúlyosak a Gyerekbarát Település
program keretében érkezett pályázatok elbírálása során is.
A kapott válaszok alapján a 10 szempont 3 csoportra bontható: a legfontosabb problémának a
szabadidős lehetőségek hiánya, a parkok, játszóterek állapota és a közbiztonság számít; a
közepesen fontos kategóriába a gyerekjog (gyerekprogramok), a közlekedés, a
közintézmények fejlesztése és a gyermekbarát költségvetés kialakítása áll. A kevésbé fontos
kategóriába a gyermekfórumok, a valóra vált intézkedések ellenőrzése és a gyerekbarát
vállalkozások kerültek. Bár a szabadidős lehetőségek és a parkok, játszóterek hiányára a
megyék többségében felhívják a figyelmet, egyes megyékben azonban más szempontokat is
igen fontosnak tartanak egy gyerekbarát település meghatározójaként. A legmagasabb átlag
értéket kapott szempont a szabadidős lehetőségek fejlesztése lett: megyei szinten ez a
probléma a legégetőbb Komárom-Esztergom és Veszprém megyékben. Budapesten és ÉszakNyugat Magyarországon tartották a legtöbben a parkok, zöldterületek és játszóterek állapotát
a legfontosabbnak. A közbiztonság kérdése a kis településeken meghatározó, az innét érkezett
válaszadók 44 százaléka a maximális 5 csillagot adta erre a szempontra.
Ezek az eredmények egybecsengenek az UNICEF Magyar Bizottsága megrendelésére a GfK
által, 2016 tavaszán végzett feltáró kutatás megállapításaival. Ott is fontosnak mutatkozott a
tiszta, felújított, színes, vidám és biztonságos környezet iránti igény és a szabadidős
tevékenységek lehetőségének bővítése. Mindkét felmérésből az derült ki, hogy a gyerekeket
nagyon érdekli, mi zajlik a településükön és jól meg tudják fogalmazni, mi az, amit szeretnek
és mi az, amin javítani kellene. Éppen ezért érdemes a gyerekeket is bevonni a helyi
döntéshozatalba, mert a gyerekek szívesen elmondják a véleményüket, és van igényük, hogy
aktívan részt vegyenek a település fejlesztésében.
Készítette: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
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Az idősek erőforrást jelentenek az egész országnak – Idősbarát
Önkormányzat Díj
Az idősek életerős és lelkes nyugdíjasok lehetnek, ez pedig erőforrás a szűkebb környezetük,
a családjuk, de az egész ország számára is – mondta az emberi erőforrások minisztere az
idősek világnapja alkalmából rendezett október 7-én megtartott ünnepségen, a Pesti
Vigadóban. Balog Zoltán beszédében kitért arra, hogy Magyarország népességének 17
százaléka 65 év feletti, de az életmódváltással, az egészségügy fejlődésével minden évben
hónapokkal nő a 65 éves korban még várható egészséges évek száma. Hangsúlyozta: a
kormány sokat tett azért, hogy az időseknek jobb legyen az életük, például megőrizte a
nyugdíjak vásárlóértékét, a "Nők 40" programmal 170 ezer nagymamát "adtak vissza a
családoknak", a munkahelyvédelmi akciónak köszönhetően ma már 400 ezer 55 év feletti
munkavállaló dolgozik, az Erzsébet-program keretében pedig évente 35 ezer nyugdíjas
pihenhet. Hozzátette: a fiatalokat is a közösségi munkára buzdítják. A Miniszter leszögezte,
az a cél, hogy Magyarország a legkülönbözőbb nemzedékek számára is jó hely legyen, ezért
dolgoznak a jövőben is.
Novák Katalin, a minisztérium család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára
azt mondta, 2060-ra az előrejelzések szerint a magyarországi népesség egyharmada 60 év
feletti lesz, de "ez nem probléma, hanem kihívás, nem teher, hanem erőforrás számunkra".
Az Államtitkár kiemelte: a cél az, hogy növeljék az idősek közösségben eltöltött éveinek
számát, mert a közösséghez tartozás, a nemzethez tartozás akár az élethosszt is tudja növelni.
Novák Katalin személyes élményét megosztva elmondta, ma már bánja, hogy
nagykamaszként nem becsülte meg azt a pillanatot, amikor nagyapja valamit szeretett volna
elmesélni neki. Hozzátette, szeretné, ha megbecsülnénk a velünk élő időseket, és a fiatalok és
idősek kapcsolata az összefogásról szólna.
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az
ünnepségen barackfához hasonlította az időseket, akik "őszülő halántékkal még bőségesen
teremnek". Mint mondta, a kormányzati szereplők felelősek azért, hogy "a dúsan termő fát"
lássák és az idősek tudását közkinccsé tegyék a társadalom és a családok számára egyaránt.
Úgy fogalmazott, még hosszú évtizedekig számítanak "azokra a gyümölcsökre, amiket önök
és az idősek teremnek". Azt mondta, abban érdekeltek, hogy olyan összetartó társadalmat
építsenek, amely keresi a kommunikációs csatornákat, összeköti a generációk sokszor
elcsúszó, párhuzamos kommunikációját. Hozzátette, az is a dolguk, hogy megbecsüljük az
időseket és azokat, akik az ő életminőségüket igyekeznek napról napra egyre jobbá tenni.
Az idősek világnapja alkalmából Idősbarát Önkormányzat Díjat adott át az ünnepségen
Balog Zoltán és Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára:
 Belváros-Lipótváros,
 Ebes,
 Földeák,
 Mesztegnyő,
 Nyíregyháza,
 Szarvaskő
önkormányzatának.
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Balog Zoltán Idősekért díjat adományozott:
 Blaskovich Erzsébet geriáter szakorvosnak,
 Molnár Ágnesnek, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főosztályvezetőhelyettesének,
 Hulák Zsuzsannának, az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetőjének.
A díjakat a Miniszter Novák Katalinnal együtt adta át.
A Miniszter továbbá Idősekért díjat adományozott a jászberényi Dinai György Bélánénak,
aki a házi segítségnyújtásban gondozónő, Fodorné Papp Ilonának, a nagyecsedi Szatmári
Kisérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének, valamint a szerencsi
Kontra Lászlónénak, aki nyugdíjasként segíti a rászorulókat. A díjakat a Miniszter Czibere
Károly államtitkárral adta át.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek (a 60 év felettiek)
világnapjává.
Forrás: www.kormany.hu/hu, MTI

További 50 Biztos Kezdet Gyerekház jöhet létre
Nyolcmilliárd forint uniós forrás fordítható Biztos Kezdet Gyerekházak létesítésére,
fejlesztésére - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Czibere Károly elmondta, a szeptember végén megjelent pályázat a kistelepüléseken élőket
segítheti, a kiírásra jelentkezhetnek önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak is.
Kifejtette, a támogatás úgy oszlik meg, hogy az ezer és négyezer lakos közötti kistelepülések
Biztos Kezdet Gyerekházak fejlesztésére 2 milliárd forintot, az ennél kisebb lélekszámú
települések, falvak pedig a "Jó kis hely" elnevezésű gyermekházak létesítésére 3,5 milliárd
forintot fordíthatnak. Mindezek infrastruktúrafejlesztésére pedig 2,5 milliárd a pályázati keret.
A cél az, hogy a jelenlegi 112 Biztos Kezdet Gyerekházhoz a támogatás révén további ötven
létesülhessen, és további nyolcvan "Jó kis hely" szolgáltatás indulhasson - tette hozzá az
államtitkár.
A szolgáltatás minőségét is szeretnék fejleszteni - mondta Czibere Károly -, ezért a várandós
nők gondozására is lehetőség nyílik ezekben a szolgáltatóházakban, továbbá a házak
nyitvatartási idejét szeretnék meghosszabbítani. A fejlesztések 48 hónapra szólnak, a
finanszírozási támogatás után pedig a központi költségvetésből fedezik ezt a kiterjedt
hálózatot - közölte államtitkár. A program mentorok alkalmazását is lehetővé teszi, tehát a
hálózatba újonnan bekapcsolódó szolgáltatók már kész tudással indulhatnak. A Biztos Kezdet
Gyerekházak a kormány társadalom - és felzárkózáspolitikájának egyik központi elemét
jelentik, mert elkötelezettek abban, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábban lehetőség szerint még az óvoda előtt - megkapják azokat a javakat és szolgáltatásokat,
amelyek a fejlődésüket segítik - fogalmazott az államtitkár. Czibere Károly emlékeztetett arra,
hogy a gyerekházak fontos sajátossága, hogy itt nemcsak a gyermeket, hanem a szülőket is
fogadják, hiszen sok esetben az anyák itt jutnak hozzá a gyermekgondozás, - ellátás
legalapvetőbb információihoz. Hozzátette: a felzárkózási stratégia öt éve alatt, 2015 végéig 14
ezer gyermek fordult meg ezekben az intézményekben.
Forrás: www.kormany.hu
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Megszületett a döntés a 2016. évi Tanyafejlesztési Program nyerteseiről
Idén is vissza nem térítendő támogatásban részesült az alföldi tanyavilág - mondta V. Németh
Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár. Az
államtitkár kiemelte: a tanyák és tanyás térségek védelmére és fejlesztésére a
Földművelésügyi Minisztérium 2011-ben kidolgozta a teljes egészében nemzeti forrásból
finanszírozott Tanyafejlesztési Programot, amelyre 2016-ban hatodik alkalommal nyílt
lehetőség pályázatot benyújtani. Az előző három évhez hasonlóan idén is az egész Alföldről,
szám szerint 724 településéről lehetett pályázni.
V. Németh Zsolt elmondta, hogy az idei Program három célterület – települési, térségi
fejlesztések; tanyagazdaságok fejlesztése és tanyagazdaságok indító támogatása; illetve a
tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni
fejlesztések – keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatást. 253 db tanyafejlesztési
projekt nyert el támogatást összesen közel 730 millió Ft értékben.
A nyerteseknek 2017. április 30-ig kell megvalósítaniuk a pályázataikban vállalt
fejlesztéseket. Kiemelte, hogy „a Tanyafejlesztési Programot a jövő évben is meghirdeti a
Földművelésügyi Minisztérium közel 1 milliárd Ft keretösszeggel”.
A tanyai gazdálkodás megújítását és a tanyai életmód hátrányainak csökkentését célul kitűző
program eddigi immár hat ciklusa során összesen közel 1700 pályázat részesült pozitív
támogatási döntésben. V. Németh Zsolt hangsúlyozta, a Programot méltán nevezhetjük a
Nemzeti Vidékstratégia egyik sikerprogramjának, hisz a meghirdetése óta töretlen
népszerűségnek örvend az önkormányzati – több tanyát érintő –, illetve egyéni fejlesztések
tekintetében is. Minden évben tanulunk a korábbi év tapasztalataiból, és igyekszünk a
felmerülő igényeknek megfelelően igazítani a felhívások tartalmát. Az államtitkár elmondta,
az idei évben is az egyéni tanyagazdaságok fejlesztése célterület volt a legnépszerűbb.
Kiemelte a tanyagondnoki szolgálatok munkáját, amely a tanyai lakosok életkörülményeinek
javítását célozza.
Forrás: www.kormany.hu

Több mint hárommilliárd forint jut a gyermekétkeztetés feltételeinek
javítására
Több mint hárommilliárd forintot szán a kormány a gyermekétkeztetés feltételeinek
javítására. Miután jelentős érdeklődés övezte az idei konyhafejlesztési pályázatot, Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter megemelte az eredetileg egymilliárdos keretösszeget, és
több mint hárommilliárd forint költségvetési támogatás odaítéléséről döntött. A forrásból idén
százharminc önkormányzatnál kezdhetik meg a gyermekétkeztetés feltételeinek javítását.
A múlt év után idén második alkalommal hirdetett pályázatot a nemzetgazdasági miniszter - a
belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - azon
önkormányzatoknak, amelyek a tulajdonukban és fenntartásukban működő, óvodai
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyhát, befejező konyhát, melegítő-tálaló konyhát és
kapcsolódó kiszolgáló létesítményt szeretnék bővíteni, fejleszteni, vagy akár új létesítményt
akarnak kialakítani. Mindez kiemelt fontosságú a 2015-től bevezetett, hároméves kortól
kötelező óvodáztatáshoz, az ingyenes óvodai étkeztetés bővítéséhez, valamint a rászoruló
gyermekek szünidei étkeztetési lehetőségének megteremtéséhez.
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A támogatásnak köszönhetően elsősorban olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak
meg, amelyek lehetővé teszik az élelmiszerbiztonsági szabályok, a szükséges higiéniai
körülmények, valamint a környezetvédelmi szempontok betartását.
Ennél is sokkal fontosabb, hogy nap, mint nap friss alapanyagokból készült, megfelelő
technikával előállított ételek kerüljenek a gyermekek tányérjára az egészséges táplálkozás
biztosítása jegyében, ami kiemelten fontos a fejlődő szervezet szempontjából. Hozzátette: ez
teljesen összhangban áll a kormány szakpolitikai célkitűzéseivel, hiszen azon túl, hogy idén
71,7 milliárd forinttal támogatja az önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatellátását,
további forrásokat biztosít a szükséges infrastrukturális beruházásokra.
A kedvezményezett százharminc önkormányzatnak nagy előrelépést jelent a szétosztandó 3,2
milliárd forint, mivel önerőből csak nehezen tudnák megvalósítani a fejlesztéseket, főleg azok
a települések, amelyek alacsonyabb saját költségvetéssel rendelkeznek.
A kormány kezdeményezése tehát valós segítséget jelent, a pályázat pedig jövőre is
folytatódik.
Az alábbi linken elérhető a Támogatottak listája.
Forrás: www.kormany.hu

Közművelődési támogatás települési önkormányzatoknak
Pályázati úton háromszázmillió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma
azokat a települési önkormányzatokat, amelyek közművelődési intézményt, közösségi
színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek.
A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér karbantartása vagy
felújítása, műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. A
vissza nem térítendő költségvetési támogatás megállapítása a települési önkormányzatok által
vállalt önrész arányában történt. A támogatás minimális mértéke 100 000 Ft.
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések esetében, valamint a
települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény
vagy közösségi színtér esetében a vállalt önrész mértékét háromszoros súllyal kellett
figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes fennállása esetén a
vállalt önrészt kilencszeres súllyal kellett tekintetbe venni. Az arányossági számításnál az egy
önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem haladhatta meg a pályázatot benyújtó
valamennyi önkormányzat által 2016. évben vállalt önrészek összesített összegének 1,5%-át.
A keretösszegre összesen 804 pályázat érkezett be, közülük 578 nyert támogatást. A nem
nyert pályázatok közül 179 pályázatnál a vállalt önrész szerinti támogatás számított összege
nem éri el a 100 000 forintot, ezért el kellett utasítani, 47 pályázat pedig az érdekeltségnövelő
támogatáson kívül más hazai vagy európai uniós forrás keretében a pályázat tárgyával
megegyező célra és ingatlanra 5 éven belül támogatásban részesült (vagy egyéb ok miatt
kizárt), ezért a pályázati kiírás értelmében ebből a forrásból nem részesülhet.
Forrás: www.kormany.hu
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250 millió forintos pályázat a települési és tájegységi értékek megőrzésére
A Földművelésügyi Minisztérium 250 millió forint pályázati pénzt oszt szét a települési és
tájegységi értékek megőrzésére a júniusban kiírt pályázat értékelése nyomán 122 nyertes
között - közölte az FM környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős
államtitkára.
V. Németh Zsolt elmondta: 200 pályázat érkezett a felhívásra. A pályázók három
kategóriában nyerhettek támogatást elképzeléseik megvalósítására, a települési, a tájegységi, a
megyei és külhoni magyar értékek rendszerezésére. A pályázatokat július 20-ig lehetett
benyújtani. Az első kategória a civil szervezetek számára nyílt meg, hogy alap-és középfokú
oktatási intézmények együttműködésével tárják fel és gyűjtsék össze a helyi értékeket.
A második kategóriában azok az önkormányzatok pályázhattak, amelyek még nem alakították
ki helyi értéktárukat, és egy értékgyűjtésben tapasztalt partner település segítségével kívánják
ezt megvalósítani. A harmadik kategória olyan kárpát-medencei vetélkedősorozat elindítását
támogatja, amelyik széles körben népszerűsíti a magyar értékeket.
Az államtitkár elmondta, hogy a pályázat elősegíti a nemzeti értékek megőrzését a következő
nemzedékek számára. Hozzátette: a hungarikumok és a kiemelkedő nemzeti értékek
bemutatása és ismerete mellett fontos a települési, tájegységi, megyei és a külhoni magyar
értékek megóvása és ismerete is. A mostani pályázat ezen a területen kívánja segíteni az
előrelépést, a közösségformálást.
Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár
elmondta: a pályázat első két kategóriájában 1-2 millió forint közötti összeget nyertek a
pályázók. A harmadik kategóriában pedig 1-6 millió forint a támogatás a célkitűzések
megvalósításához. Az első területen 90, a másodikon 85, a harmadikon pedig 75 millió forint
volt a keretösszeg. A civilszervezetek 57, a települési önkormányzatok 42, míg a vetélkedő
megszervezésére 23 nyertes pályázatot nyújtottak be.
V. Németh Zsolt újságírói kérdésre közölte: a magyar értékek megismertetése a világgal
folyamatos. Hungarikum - bemutatók voltak már Lengyelországban, Malajziában, Kenyában,
Németországban, Horvátországban, valamint az Amerikai Egyesült Államokban is együtt
működve a magyar külképviseletekkel, az Agrármarketing Centrummal és a Magyar Nemzeti
Kereskedőházzal.
Forrás: www.kormany.hu

300 millió forint jut az idén a zártkertek megújítására
Háromszáz millió forint jut az idén a Zártkerti revitalizációs program finanszírozására, amely
duplája a tavalyi összegnek. Az idén második alkalommal hirdette meg a Földművelésügyi
Minisztérium a zártkertek, elhagyott illetve elvadult gyümölcsösök, szőlőskertek megújítását
támogató mintaprogramját. Az országos zártkerti szociális mezőgazdaság elterjesztését
szolgáló mintaprogramra az önkormányzatok egyedi támogatási kérelmet nyújthattak be.
A mintaprogrammal a tárca az önkormányzatokon keresztül a családokat is segíti, támogatja
önfenntartásukat, valamint a hagyományos tájfajták, a tájjellegű gyümölcs- és
szőlőültetvények, és az ezekhez kapcsolódó helyi hagyományok megőrzését, közösségi
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programok szervezését. Nem kizárt például, hogy a projektek részeként régi borospincéket is
felújítsanak. A támogatásban részesülők nemcsak anyagi erőforrásokhoz jutnak, hanem
szakmailag is felkészítik őket, például gyakorlati oktatásban részesülnek. Ez teszi lehetővé
azt, hogy a gyümölcsösök, valamint a hozzájuk kapcsolódó épített környezet hosszú távon is
fennmaradjon.
A zártkerti programra benyújtott egyedi kérelmek támogatása nemzeti forrásból történik, 100
százalékos támogatással. A pályázat iránt a tavalyi évhez képest mintegy másfélszer nagyobb
volt az érdeklődés. 48 támogatási kérelem érkezett be a tárcához mintegy 460 millió forint
igénnyel. A második alkalommal meghirdetett zártkerti programban az idén 36 település
önkormányzatának mintaprogramja valósulhat meg.
Forrás: www.kormany.hu

Ötvenmillió
forintot
önkormányzatok

kapnak

az

adatszolgáltatásban

jeleskedő

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a jó adatszolgáltató
önkormányzatok támogatására, folytatva ezzel a 2015-ben bevezetett támogatási rendszert.
Az 50 millió forint keretösszegű pályázaton azok a települési önkormányzatok vehettek rész,
amelyek megfelelő minőségben és határidőre teljesítették a 2015. év végi és 2016. év eleji
államháztartási adatszolgáltatásokat.
152 önkormányzat élt a pályázás lehetőségével és töltötte ki - előzetes regisztrációt követően
– a pályázathoz kapcsolódó, rövid szakmai tesztet. A tesztet kitöltők közül 71 önkormányzat
részesül a teljesítménytől függően 240 ezer forinttól 1,6 millió forintig terjedő támogatásban.
Az önkormányzatok a megítélt juttatást az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében
közreműködő munkatársaik elismerésére fordíthatják és 2016. december 31-éig használhatják
fel. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
I. 6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása előirányzaton 50 millió forint
szolgálja a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatását”.
TÁMOGATOTTI LISTA
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 2016.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Megye
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Békés
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Önkormányzat
Dunapataj
Dunavecse
Érsekcsanád
Lakitelek
Mélykút
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Görcsöny
Keszü
Nagykozár
Szászvár
Szentlászló
Köröstarcsa
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Támogatás
240 000
1 200 000
1 200 000
240 000
1 200 000
600 000
1 200 000
240 000
240 000
600 000
1 200 000
1 200 000
1 600 000
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14.
15.
16.

Békés
Békés
Budapest

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Budapest
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Nógrád
Nógrád
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Somogy
Somogy
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Mezőkovácsháza
Nagyszénás
Budapest XIII.
Kerület
Budapest XV. Kerület
Algyő
Ásotthalom
Csongrád
Kistelek
Kiszombor
Maroslele
Mórahalom
Röszke
Szegvár
Újszentiván
Kincsesbánya
Sárszentmihály
Tordas
Velence
Mosonmagyaróvár
Markaz
Jászapáti
Kisújszállás
Tiszajenő
Túrkeve
Dág
Szárliget
Tokodaltáró
Vértessomló
Balassagyarmat
Bátonyterenye
Dabas
Ecser
Farmos
Maglód
Penc
Pilisvörösvár
Pilisszentiván
Szigetszentmárton
Sződ
Telki
Újhartyán
Valkó
Zsámbok
Balatonszabadi
Magyaratád
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1 600 000
1 200 000
240 000
240 000
240 000
240 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
240 000
1 200 000
600 000
240 000
1 200 000
600 000
1 200 000
600 000
600 000
600 000
600 000
1 600 000
600 000
240 000
600 000
600 000
600 000
240 000
240 000
1 600 000
240 000
240 000
600 000
240 000
600 000
240 000
600 000
240 000
600 000
240 000
600 000
600 000
240 000
600 000
1 200 000
1 200 000
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Szabolcs-SzatmárNagyszekeres
Bereg
Szabolcs-SzatmárNyírtelek
Bereg
Tolna
Paks
Vas
Táplánszentkereszt
Veszprém
Balatonalmádi
Veszprém
Csabrendek
Veszprém
Dudar
Veszprém
Kővágóörs
Veszprém
Nemesgörzsöny
Veszprém
Nemesvámos
Veszprém
Ősi
Veszprém
Tapolca
Zala
Cserszegtomaj
Összesen:

1 200 000
600 000
240 000
600 000
600 000
240 000
240 000
240 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
600 000
1 200 000
49 960 000

Forrás: www.kormany.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium

Megduplázódott az európai mobilitási héten részt vevő önkormányzatok
száma
Az elmúlt években megduplázódott az európai mobilitási héten részt vevő önkormányzatok
száma: a szeptember 16. és 22. közötti közlekedési-környezetvédelmi szemléletformáló
programsorozathoz idén rekordszámú, 213 önkormányzat csatlakozott - mondta a fejlesztésés klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára.
Szabó Zsolt hozzátette: a tárca a különböző rendezvények szervezéséhez - futónapok,
kerékpárversenyek, KRESZ-vetélkedők - pályázatot írt ki, és 65 millió forinttal támogatja a
pályázaton nyertes 197 önkormányzat szakmai programjait. A kormány és az NFM kiemelt
területnek tekinti a mozgást, a sportot, a következő időszakban 25 százalékkal növelik a
magyarországi kerékpárutak hosszát - mondta. Ezen belül kiépül Rajka és Budapest között az
Eurovelo
kerékpárútrendszer,
elkezdődik
a
Balatont
Budapesttel
összekötő
kerrékpárútrendszer építése, és felújítják a Balatoni kerékpárutat. Ismertetése szerint
továbbfejlesztik a zöldenergiára épülő közösségi közlekedést. A legfontosabb célcsoportok óvodások, iskolások, fiatalok, családok - körében a sportra való aktív nevelést a kormány
sporteszközökkel, sportrendezvényekkel, létesítményekkel segíti, és ösztönzi az autóhasználat
mellőzését - mondta.
Szabó Zsolt kifejtette: az európai mobilitási hét elmúlt 15 éve sikeres volt, a programsorozat
további bővülését és minél több részt vevő települést szeretnének a következő évtizedekben.
Kovács Antal az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója kiemelte: az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. a hazai villamos energia termelés több mint felét egymaga állítja elő, a
legolcsóbban és széndioxid-kibocsátás mentesen. A legjelentősebb környezetszennyezést
napjainkban a közlekedés okozza. Az elektromobilitás fejlődése lehetővé teszi az atomerőmű
számára, hogy a kibocsátásmentes közlekedés területén is fontos szerepet töltsön be, olcsó és
tiszta villamos energiát biztosítson az elektromos járművek részére, ezáltal is hozzájárulva
tiszta környezet megőrzéséhez, és a klímaváltozás megállításához - mondta.
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Kazai Katalin, a MÁV-START Zrt. személyszállítási szolgáltatás értékesítési vezetője arról
tájékoztatott, hogy a vasúttársaság elkötelezett a mobilitási igények növekedése, és a
fenntartható fejlődés összhangjának megteremtése iránt. Az elmúlt évek fejlesztéseivel
jelentős menetidőcsökkentést tudtak elérni számos vonalon, ahogy fővárosi elővárosi
közlekedésben kulcsszerepet játszó székesfehérvári vonalon is - sorolta.
Kameniczky Ákos, a Volánbusz Zrt. forgalmi igazgatója szerint az elvek és a célok nem
változtak az elmúlt 15 évben, a fenntartható városi közlekedés megvalósításhoz szükséges
eszközök viszont jelentős fejlődésen estek át. Mindannyian azon dolgoznak, hogy ezeket
maximálisan kihasználják - húzta alá.
Forrás: www.kormany.hu
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