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Jogszabályfigyelö
BELÜGYI ÁGAZAT
A jogszabály száma és címe: 24/2017. (IX. 21.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok
egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
A jogszabály lényege: A jogszabály mellékletében meghatározottak szerint változik az
önkormányzat hivatalok irattári terve.
Hatálybalépés: 2017. október 1.
Magyar Közlönyben való megjelenés: 2017.
évi. 152. szám, 27489. o. (2017. szeptember
21.)

ÉPÍTÉSÜGYI, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÁGAZAT
A jogszabály száma és címe: 280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet egyes területrendezési
tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a területfejlesztési koncepció, a
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet területrendezési tervre és területfejlesztési koncepcióra
vonatkozó előírásait.
Hatálybalépés: 2017. szeptember 30.
Magyar Közlönyben való megjelenés: 2017.
évi 153. szám, 27557. o. (2017. szeptember 22.)
A jogszabály száma és címe: 2017. évi CV. törvény a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról
A jogszabály lényege: A jogszabály a polgármester számára állapít meg hatáskört a
településképi bejelentési eljárással kapcsolatban. A polgármester településképi bejelentési
eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a
szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési
tevékenységek, valamint a rendeltetésmódosítások tekintetében, továbbá településképi
bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.
Hatálybalépés: 2017. szeptember 29.
Magyar Közlönyben való megjelenés: 2017.
évi 156. szám, 27712. o. (2017. szeptember 25.)
Rendeletalkotási kötelezettség: Településképi rendelet hiányában a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről
és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet
szükséges módosítani, vagy e rendeletet megalkotni.
Határidő: 2017. október 1.
Rendeletalkotási kötelezettség: Településképi rendelet megalkotása vagy módosítása.
Határidő: 2017. december 31.
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IFJÚSÁGÜGYI ÉS SPORT ÁGAZAT
A jogszabály száma és címe: 277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet a sportorvoslás
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
A jogszabály lényege: A módosítás értelmében az amatőr sportoló háziorvosa, házi
gyermekorvosa is elláthatja a jogszabályban meghatározott sportegészségügyi feladatokat,
amelyről írásban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét és az OSEI-t.
A háziorvos, házi gyermekorvos nevét, rendelésének helyét és idejét a települési
önkormányzat jegyzője a háziorvosi szolgálat hivatalos honlapján vagy más módon, valamint
az OSEI a hivatalos honlapján közzéteszi.
Hatálybalépés: 2017. szeptember 22.
Magyar Közlönyben való megjelenés: 2017.
évi 152. szám, 27488. o. (2017. szeptember 21.)
Lezárva: 2017. szeptember 30.
Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály

Társminisztériumok tájékoztatói és közleményei
Módosul a Településkép védelmi törvény végrehajtásának határideje
A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásának határideje
hivatalosan is 2017. december 31-re módosul
Az Országgyűlés 2017. szeptember 19-én elfogadta a T/17312. számú törvényjavaslatot,
amely a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásának
határidejét 2017. október 1-ről 2017. december 31-re módosítja.
A határidő kitolásával a Miniszterelnökség segíteni kívánja a települési és kerületi
önkormányzatokat a törvény minél magasabb minőségű végrehajtásában. A törvénnyel
kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a telepulesugy@me.gov.hu e-mail címre írt
levélben.
Forrás: www.kormany.hu

Elérhető a településképi rendelet elkészítését segítő háttéranyag
Lezárult a megyei kormányhivatalok és a területi építészkamarák által szervezett országos
rendezvénysorozat, melyen a Miniszterelnökség munkatársai a településképi rendelet
elkészítésének módját mutatták be
Budapesten ért utolsó állomásához augusztus 31-én az a rendezvénysorozat, melyen az
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság munkatársai a Településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásában nyújtottak további szakmai támogatást a
települési önkormányzatok és főépítészek számára. Az előadások ezúttal kifejezetten a
településképi rendeletek megalkotásában nyújtottak segítséget. Az egy hónap alatt összesen
tíz helyszínen lebonyolított tájékoztatón bemutatott prezentációt ezúton letölthető formában
közzétesszük.
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A Miniszterelnökség és háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont továbbra is biztosítja
minden település számára a szükséges szakmai támogatást. A törvénnyel kapcsolatos
kérdéseikkel forduljanak bizalommal a telepulesugy@me.gov.hu e-mail címre írt levélben.
Forrás: www.kormany.hu; Miniszterelnökség

Jelentések, tájékoztatók
Az elmúlt 27 év bebizonyította, szükség van az önkormányzatiságra
Az elmúlt 27 év alatt az önkormányzatokban dolgozó választott tisztségviselők és az ott
hivatásszerűen dolgozók bebizonyították a polgároknak, hogy szükség van erre az
önigazgatási formára – mondta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára szeptember 29-én Budapesten.
Az államtitkár a helyi önkormányzatok napja alkalmából rendezett ünnepségen felidézte: az
Országgyűlés 2000-ben nyilvánította a helyi önkormányzatok napjává szeptember 30-át annak
emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották a 40 év utáni első helyhatósági választások
első fordulóját. A felmérések szerint a választópolgárok megbíznak az önkormányzatokban, a
polgármesterekben, képviselőkben – mondta.
Az 1990 után születetteknek nehéz megérteniük, milyen volt a rendszerváltozás előtti időszak,
és miért tekintjük az önkormányzatiság megteremtését komoly vívmánynak – jegyezte meg
Pogácsás Tibor. Visszaemlékezése szerint 1990-ben az alakuló önkormányzatokban szokatlan
volt, hogy különböző demokrácia felfogású politikai erők működtek együtt a helyi feladatok
megoldásában.
Megjegyezte: az önkormányzatokat választják, azonban mégis politikai testületként kell rájuk
tekinteni – még ha nem is feltétlenül pártpolitikusok ülnek benne, – mert a képviselők saját
közösségükért, a szó eredeti és legnemesebb értelmében politizálnak, vagyis a közösség
számára legjobb megoldásokat keresik.
Kitért arra is, hogy az 1990-es évek közepétől az önkormányzatok romló anyagi helyzetben
voltak, az önkormányzatiság eszméje azonban élt. Függetlenül attól, milyen költségvetési
helyzetben volt a település, a településvezetők azon dolgoztak, hogy a "meglévő játéktérben"
elérhessék a célt, ami miatt őket megválasztották – tette hozzá az államtitkár. Pogácsás Tibor
megjegyezte: a 2000-es évek végére az önkormányzatok egyre több feladatot kellett, hogy
ellássanak egyre gyengülő finanszírozás mellett, és 2010-re a helyzet tarthatatlanná vált.
Az Államtitkár elmondta, úgy látja, a 2010 után megindított változás során a kormány
egyértelműen bizonyságot tett, hogy elkötelezett az önkormányzatok szabad gazdálkodása és
szabad döntéshozatala mellett. Jelezte: bár sok minden változott az önkormányzatok
feladatában, finanszírozásában, de az alaptétel, hogy minden településnek önkormányzata
lehessen, nem változott, és úgy gondolja, ennek nem is szabad változnia.
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Kitért arra, nagyon fontos, hogy az önkormányzatok fejlesszék az úthálózatot, a közösségi
tereket, de ennél is fontosabbnak tartja, hogy megszervezzék a polgárokkal közös életet, hogy
az emberek a településüket – legyen az akár kistelepülés, akár nagyváros – a magukénak
érezhessék.
Pogácsás Tibor a helyi önkormányzatok napja alkalmából miniszteri díjat adott át Haller Imre
Györgynek, Sajtoskál község polgármesterének, Nagyné Varga Melinda Máriának, a
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai
Főosztálya vezetőjének, Szirjáki Imrénének, a kaposvári polgármesteri hivatal Műszaki és
Pályázati Igazgatóság igazgatójának, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek.
Forrás: www.kormany.hu

II. Regionális Tematikus Műhelymunka sorozat
a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási
program”című kiemelt projekt keretein belül
Az Önkormányzati Államtitkárság szakmai irányítása alá tartozó „Helyi versenyképességfejlesztési kutatási program” című kiemelt projekt keretein belül 2017. október 12 és
november 9-e között megrendezésre kerül a II. Regionális Tematikus Műhelymunka sorozat.
A projekt célja a helyi közszolgáltatások minőségének és a helyi versenyképesség
fejlesztésének, valamint a költséghatékony és méltányos helyi közszolgáltatás-finanszírozás
kialakításának megalapozását lehetővé tevő, magyarországi sajátosságokat figyelembe vevő
eszközrendszer kidolgozása. A célok elérése érdekében a kutatási projekt keretében
alkalmazott kutatások végrehajtásának segítségével a helyi közszolgáltatásokat érintő
regionális politika és vezetés-szervezés, valamint közgazdaság-tudomány területén
azonosítható elméleti eredmények és gyakorlati megoldások feltárására, feldolgozására és
ezek mentén kapcsolódó szakpolitikai ajánlások, modelljavaslatok kidolgozására, lehetséges
adaptációs és/vagy pilot lehetőségek megvalósítására, illetve a tárgyhoz kapcsolódó
hatáselemzések elkészítésére kerül sor.
Alapelvünk, hogy csak úgy sikerülhet elérni a célt, ha valós tapasztalatokat, véleményeket,
információkat ismerhetünk meg ennek érdekében rengeteg saját gyűjtésű adattal dolgoznak a
kutatások. Lezajlott a lakosság körében egy 4000 fős reprezentatív kérdőíves lekérdezés, a
vállalkozásokat pedig egy 2500 mintanagyságú szintén kérdőíves lekérdezés formájában
kerestük meg. Természetesen az első és legfontosabb az önkormányzatok véleménye a
kérdőíves megkeresés mellett a 2017 májusában megrendezett I. Tematikus Műhelymunka
sorozat is alkalmat adott az eszmecserére és a vélemények megismerésére.
Az aktív közreműködést ezúton is köszönjük.
A gyűjtött adatok és megismert vélemények szintetizálása zajlik jelenleg mind az 5 kutatási
célterület mentén - 1. kutatási célterület – A helyi közszolgáltatási minőségfejlesztési
lehetőségek kutatása, 2. kutatási célterület – A helyi közszolgáltatások feladatellátásszervezési megoldásainak kutatása, 3. kutatási célterület – A helyi közszolgáltatások
költségvetése és gazdálkodása dimenzió kutatás, Az önkormányzati humán kompetencia és
képességek kutatása, 5. kutatási célterület – A helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek kutatása.
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A II. Regionális Tematikus Műhelymunka alkalmával szeretnénk megmutatni, visszamutatni
és megvitatni Önökkel, hogy a kutatások a megismert adatok és feltárt helyzetkép alapján
merre haladnak, milyen következtetésekre jutottak eddig.
A II. Regionális Tematikus Műhelymunka sorozat dátumai és időpontjai
Időpont
Régió
Helyszín
2017.
október
12.
Bajai Turisztikai Központ 6500
Dél-Alföld
(csütörtök)
Baja Petőfi sziget 11.
Hunguest Hotel Flóra
2017. október 18. (szerda)
Észak – Magyarország
3300 Eger Fürdő u. 5.
2017.
október
19.
Hotel Pagony 4400 Nyíregyháza
Észak – Alföld
(csütörtök)
Újmajori út 14-18.
Hotel Marina Port
2017. október 25. (szerda)
Közép – Dunántúl
8174 Balatonkenese Kikötő u. 2-4.
Park Hotel Pelikán
2017.
október
26.
Nyugat – Dunántúl
9700 Szombathely Deák Ferenc
(csütörtök)
utca 5.
Hotel Visegrád
2017. november 7. (kedd)
Közép – Magyarország
2025 Visegrád Rév utca 15.
2017.
november
9.
Vármegyeháza
Dél – Dunántúl
(csütörtök)
7100 Szekszárd Béla király tér 1.
Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda

„Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése
(IKIR)” című kiemelt projekt
KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001
A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2016. évi
fejlesztési keretének megállapításáról szóló határozatában nevesítette a „Helyi közszolgáltatás
információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)” című projektet. A projekt sikeres
megvalósításáért a Belügyminisztérium, azon belül pedig az Önkormányzati Helyettes
Államtitkárság felel.
A 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesülő IKIR projekt alapvető célja
az önkormányzatok által ellátandó helyi közszolgáltatások helyi és állami szintű tervezésének,
valamint a helyi szintű operatív feladatellátás megszervezésének és fejlesztésének támogatása
olyan információs bázis kialakításával, amelyből a helyi közszolgáltatások javítására irányuló
döntések egyre megalapozottabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé válnak.
Az Önkormányzati Hírlevél 2017. évi 7. számában leírtakhoz képest az IKIR projekt
teljesítette a második mérföldkövet is, melynek keretében leszállításra kerültek az alkalmazás
üzemeltetéséhez szükséges licenszek. Az elmúlt időszakban a projektben konzorciumi
partnerként együttműködő Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) az IKIR
üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra, hálózati eszközök, szerverek beszerzését elvégezte,
jelenleg a megvásárolt eszközök összeállítása és konfigurálása zajlik az alkalmazás
szállítójának bevonásával. Kialakításra kerül az IKIR üzemeltetését biztosító szoftver- és
hardverkörnyezet, amelyet a projektben együttműködő szakértők és szakmai munkacsoportok
folyamatosan felügyelnek.
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Az alkalmazás fejlesztését végző vállalkozó (Humansoft Zrt.) jelenleg azon dolgozik, hogy az
ősz folyamán tartandó konferencia sorozaton a résztvevők számára az IKIR legfontosabb
funkcióit már működőképes formában be tudja mutatni: pl. standard riportok, egyedi
lekérdezések, Feladat Ellátási Struktúra modul stb.
Rendezvények – Az IKIR rendszer nagyobb nyilvánosság előtt 2017. április 25-én, a projekt
nyitórendezvényén került bemutatásra a Belügyminisztériumban, mely során szakmai és
fejlesztői oldalról számoltak be a rendszer kialakításának főbb fázisairól és a megvalósítástól
várt eredményekről.
Várható események – A Projekt még szélesebb körben történő bemutatása érdekében
regionális konferencia sorozat megtartására kerül sor 2017 novemberében, amely az ország 7
régióját érinti. A rendezvénysorozat célja, hogy a csatlakozó önkormányzati vezetők, valamint
a stratégiai tervezésbe bevont kollégák számára a fejlesztés aktuális állapotáról tájékoztatást
nyújtson, valamint a disszeminációs tervnek megfelelően az IKIR rendszer használatához
szükséges ismeretek átadásra kerüljenek.
A bevonni kívánt 1000 önkormányzat részére online oktatási modul (e-learning) is
kialakításra fog kerülni. A projekt végén záró konferencia kerül megrendezésre, amelynek
célja a megvalósítási szakasz tapasztalataival bővült eredmények ismertetése és tudatosítása a
célcsoportokkal és a nyilvánossággal.
Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda

A közfoglalkoztatás új rendszere beváltotta a hozzá fűzött reményeket
A közfoglalkoztatás új rendszere beváltotta a hozzá fűzött reményeket, segített, hogy az abba
bevontak értelmes munkával jövedelemhez jussanak, és a képzések révén mind nagyobb
számban térhessenek vissza az elsődleges munkaerőpiacra – mondta a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára a tárca közfoglalkoztatási konferenciáján szeptember 21-én,
Budapesten.
Pogácsás Tibor felhívta a figyelmet arra: a közfoglalkoztatásban megszerzett bér biztosítja a
résztvevőknek az alapvető életfeltételek megteremtését, de arra ösztönzi őket, hogy minél
előbb kilépjenek az elsődleges munkaerőpiacra. Az államtitkár utalt arra: a közösségi
foglalkoztatásnak hagyománya van Európában és Magyarországon is, és szerepet játszott
bizonyos társadalmi-szociális vagy munkaerőpiaci anomáliák kezelésében. Kifejtette: a
közfoglalkoztatás sokkal több egy munkaerő közvetítésénél, a közfoglalkoztatás irányítása
figyelembe veszi a közgazdasági folyamatokat, szociálpolitikai érdekeket és az empirikus
tapasztalatokat is.
Hozzátette: 2010 előtt gazdasági-szociális-társadalmi-foglalkoztatási válság jellemezte az
országot, és széles, de mégsem hatékony, ugyanakkor fenntarthatatlan segélyezési rendszerrel
próbáltak a különböző kormányok ezen úrrá lenni. Megjegyezte: a kormány 2010-ben azért
döntött a közfoglalkoztatási rendszer bevezetése mellett, mert elsődleges célnak tartotta a
munka, az értékteremtés becsületének helyreállítását. A munka megléte, a munka biztonsága
az élet biztonságát is jelenti a családoknak, és ahol munka van, ott minden van – jegyezte
meg.
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Az államtitkár hangsúlyozta: a cél az volt, hogy a munka nélkül maradt embereknek értelmes
elfoglaltságot nyújtsanak, hogy jövedelmet termeljenek. A kormány már az elején leszögezte,
hogy ezt a formát átmeneti eszköznek tekintik mind az állam, mind a munkavállaló részéről.
A közfoglalkoztatásnak olyan eszköznek kell lennie, ami lehetővé teszi, hogy a
közfoglalkoztatott a lehetőségek szerinti legrövidebb időn belül visszakerülhessen az
elsődleges munkaerő-piacra – jelentette ki.
Mint mondta, ez a visszatérés egyes területeken elég gyorsan megvalósul, de az ország egyes
területein hosszabb folyamat, ami részben az ország területi különbségeiből, a rendelkezésre
álló munkalehetőségekből adódik, részben pedig a munkavállalók aktivitásából,
képzettségéből, hozzáállásából. Ezen különböző képzésekkel próbálnak javítani.
Megjegyezte: a közfoglalkoztatásban résztvevők száma nem pénzügyi okok miatt csökken, az
egy természetes folyamat, ugyanis visszatérnek az elsődleges munkaerő-piacra. Pogácsás
Tibor szólt arról is, hogy 2010-ben Magyarországon a foglalkoztatási ráta nem érte el a 60
százalékot, ez most 72 százalék felett van, ez köszönhető annak, hogy jól teljesít a gazdaság,
és a közfoglalkoztatásnak.
A BM nemzetközi közfoglalkoztatási konferenciájának előadói a közfoglalkoztatás
rendszeréről, jó gyakorlatairól, a szociális szövetkezetek működésének magyar és külföldi
tapasztalatairól számolnak be. A konferencián többek között ismertetik az olasz, a spanyol, a
szlovák és a német tapasztalatokat is.
Forrás: www.kormany.hu/hu (MTI)

A kormány benyújtotta a 2016. évi zárszámadást
A felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően stabil államháztartás, valamint az
előrejelzésekkel összhangban lévő makrogazdasági mutatók jellemezték a 2016. évet a
zárszámadási törvényjavaslat szerint. A költségvetés így érdemben tudta biztosítani a
kormány gazdaság- és társadalompolitikai céljainak megvalósulását.
A kormány fegyelmezett költségvetési politikája és a kedvező makrogazdasági folyamatok
nyomán 2016-ban az államháztartás hiánya 1,9%-ra teljesült, miközben a GDP-arányos
államadósság még tovább, 73,9%-ra csökkent. Tavaly már mindhárom nagy hitelminősítő
ismét befektetésre ajánlott kategóriába emelte hazánkat, aminek köszönhetően még stabilabb
lett az adósságfinanszírozás. Külön kiemelendő, hogy miután 2013-ban az Európai Bizottság
megszűntette a Magyarország ellen az akkor már közel egy évtizede zajló túlzottdeficiteljárást, 2016-ra kikerültünk a makrogazdasági egyensúlytalansággal érintett tagállamok
közül is. Történelmi mélységbe került munkanélküliség, míg a növekvő foglalkoztatottság és
a célzott adócsökkentések a fogyasztás érdemi bővülését eredményezték. Az alacsony
inflációs környezetben a bérek és az ellátások megőrizték vásárlóerejüket, aminek nyertesei a
magyar családok lettek. Mindeközben a külkereskedelmi többlet tovább javította az ország
külső egyensúlyát. Bár a gazdasági növekedés üteme némiképp elmaradt az előrejelzéstől,
mégis az uniós átlagnál nagyobb mértékben bővült a hazai gazdaság.

Önkormányzati Hírlevél

2017. évi 9. szám

8

A hazai költségvetés nem csupán az elfogadásakor biztosított jelentős többletforrásokat szinte
minden szakterületnek, hanem módosításával tovább emelkedtek az egyes ágazatokra jutó
források. Ezek közül kiemelendő a jóléti kiadások (nyugdíj, családtámogatások), az
otthonteremtést elősegítő, valamint a gazdasági növekedést célzó kiadások növekedése.
Továbbá elkerülhetetlen feladat volt forrást biztosítani az illegális bevándorlás és a határok
védelme indokolta migrációs nyomás kezeléséhez és a terrorizmus elleni fellépéshez.
A 2016. évi költségvetés volt az első, melyet a korábbi gyakorlattól eltérően nem az őszi,
hanem a tavaszi ülésszakban tárgyalt meg és fogadott el az Országgyűlés. A kiszámíthatóság
és a tervezhetőség jegyében így minden érintett kellő időben fel tudott készülni a fél évvel
később hatályba lépő szabályozási változásokra. A 2016. év zárszámadása pedig minden
kétséget kizáróan igazolja, hogy a költségvetés végrehajtása jogszerű és tervszerű volt. Ezt
erősíti meg az Állami Számvevőszéknek a törvényjavaslathoz készített jelentése is.
Forrás: www.kormany.hu/h (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Egyre több önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik együttműködési
megállapodással
Az előző évek tendenciáját követve 2017-ben is nőtt az önkéntes tűzoltó egyesületek
aktivitása és szaktevékenység-vállalási kedve. Szeptemberben már a tavalyinál negyvenhattal
több, hatszázkét olyan egyesület volt, amely együttműködési megállapodást kötött a működési
területe szerinti hivatásos tűzoltósággal.
A katasztrófavédelem 2010 óta kifejezett figyelmet szentel annak, hogy az addiginál
lényegesen szorosabb kapcsolatot alakítson ki az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, ennek
érdekében intenzív, szisztematikus munka vette kezdetét. Ennek egyik elemeként a mentő
tűzvédelem területi lefedettségének fejlesztésében jelentős szerepet kaptak az egyesületek,
ahhoz pedig, hogy az ezzel együtt járó feladatoknak eleget is tehessenek, fokozatosan
emelkedett e szervezetek költségvetési támogatása: a kezdeti százhúszmillió forinthoz képest
a 2018-as költségvetés már hétszázmillió forintot szán erre a célra.
Hét évvel ezelőtt kétszáznyolcvanhárom együttműködési megállapodás létezett, ezek száma
évről évre folyamatosan nőtt, így egyre több egyesület és egyesületi tag vállalta a
közreműködést a mentő tűzvédelmi feladatok ellátásában. Az együttműködési megállapodást
kötött egyesületek taglétszáma 2017-ben meghaladta a 18 ezer főt, közülük 8 ezer 798 ember
szaktevékenységet is végez. Az ifjúsági tűzoltók száma közelíti a 2 ezer 400-at, jó alapot
teremtve az utánpótlásnak. Ezek mellett 60 olyan egyesület van a katasztrófavédelem
nyilvántartásában, amely nem kötött együttműködési megállapodást, az ő tagságuk eléri az
ezret. A jelenleg aktív egyesületek között számos olyan található, amely korábban működött,
idővel azonban passzívvá vált, most azonban újrakezdte tevékenységét. Ezek mellett új
egyesületek is alakultak.
A növekvő pályázati forrás lehetővé teszi, hogy érdemi módon fejlődjenek az önkéntes
tűzoltó egyesületek: eszközök, felszerelések fejlesztésére, valamint a működés és fenntartás
költségeinek finanszírozásához is jelentősebb összegekre lehet pályázni. További eredmény,
hogy az egyesületek már szertárak fejlesztésére is benyújthatják pályázatukat, és a
rendelkezésre álló forrásból néhány esetben felújított tűzoltó gépjárművet is átvehettek az
egyesületek.
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Mindez együttesen elvezetett oda, hogy számos egyesület kategóriát tudott váltani, vagy
sikerült teljesítenie a beavatkozó egyesületi besoroláshoz meghatározott technikai és
képzettségi feltételeket.
Fontos lépés volt az önkéntesek életében a tűzvédelmi törvény 2013 novemberi módosítása,
amely megalapozta az önkéntes tűzoltó egyesületek önálló beavatkozásának lehetőségét.
Ezzel újabb lendületet kaptak az arra fogékony egyesületek, a fejlesztési támogatásoknak
köszönhetően pedig tovább javult Magyarország mentő tűzvédelmi lefedettsége. Az azóta
eltel idő alatt negyvenhat egyesület vállalta és teljesítette az önálló beavatkozáshoz szükséges
feltételeket. Ők készenlétet is vállalva elsődleges beavatkozó egységként végzik feladataikat,
ezzel jelentősen hozzájárulnak a tűzvédelmi szempontból fehér foltnak minősülő területek
csökkentéséhez.
Forrás: Belügyminisztérium, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Országosan zajlik a parlagfűvel fertőzött területek légi felderítése
A megyei kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével jelenleg országosan zajlik a
parlagfűvel fertőzött területek légi felderítése.
A módszer óriási előnye, hogy a helikopteres „bejárás” során, nagy területeket tudnak
áttekinteni rövid idő alatt. A légi ellenőrzést kiegészíti a július 1-jétől folyamatosan zajló földi
felderítés is. Az érintett hatóságok ebben az évben is több százezer hektárnyi területet
vizsgálnak át a magasból.
A minél hatékonyabb parlagfű felderítés érdekében a Földművelésügyi Minisztérium a 2017.
évben 22,1 millió forint összegű támogatást nyújt a parlagfű mentesítési kötelezettség
betartásának helikopteres ellenőrzésére.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a parlagfű légi úton történő felderítését a megyei
kormányhivatalok növény- és talajvédelmi szakembereinek részvételével a készenléti
rendőrség helikoptereivel végzik.
Felhívjuk minden földhasználó és földtulajdonos figyelmét, hogy a földterületek parlagfű
mentes állapotát a szezon végéig kötelező fenntartani. Azokon a földeken, ahol a jogszabályi
előírások ellenére nem zajlott le a parlagfű mentesítés, a hatóság elrendeli a közérdekű
védekezést, a gondatlan földhasználót pedig növényvédelmi bírsággal sújthatja.
A hatósági eljárás költségei a gondatlan földhasználót terhelik, akinek – a fertőzött terület
méretétől és a fertőzöttség mértékétől függően – 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedő
növényvédelmi bírságot is kiszabhatnak a jogszabályban előírt kötelezettségének elmulasztása
miatt.
Forrás: www.kormany.hu
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Hungarikumok az OMÉK-on
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Magyarország legnagyobb,
legrégebbi, és nagy tradíciókkal bíró agrárgazdasági rendezvénye, amely több mint 100 éves
múltra tekint vissza. A rendezvény mindenkori küldetése, hogy az agrárszektor eredményeit
bemutassa.
Az idén 78. alkalommal megrendezett OMÉK-on – a korábbiakhoz hasonlóan - képviseltette
magát a Földművelésügyi Minisztérium szervezésében a Hungarikum stand.
A hungarikumok és nemzeti értékek iránt érdeklődő vendégek a rendezvény minden napján
megismerkedhettek a hungarikummá válás folyamatával, ezen felül számos hungarikum
bemutatkozott, hiszen a cél az volt, hogy a vásár arculatához és jellegéhez illeszkedően
hungarikumaink lehető legszélesebb spektrumát felvonultassuk, megismertessük a
nagyközönséggel.
A kalocsai pingáló hölgyek a látogatók segítségével egy nagyméretű „Kalocsai Falat”
díszítettek a rendezvénynapok alatt, melynek végeredménye a zárónapra egy remekmű
lett. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek a halasi csipke készítési folyamatába, csipkeverő
hölgyek által tartott bemutatónak köszönhetően. Hévízi-tavat mintázó csokoládé-makettel
érkezett Hévíz városa, emellett a látogatók nyereményjátékon vehettek részt és a standon
finom falatokat lehetett kóstolni. A vendégeket beöltözött busók is várták és az
megismerkedhettek Mohács városával.
A vendégek gasztronómiai élményekkel is gazdagodhattak, hiszen a Hungarikum stand
területére érkező vendégek kóstolót kaphattak a PICK szalámiból, a gyulai kolbászból, a
csabai kolbászból, magyar szürke szarvasmarhából készült termékekből, magyar akácmézből,
kürtőskalácsból, tokaji aszúból, egri bikavérből.
A hungarikum stand megjelenésének színvonalát emelte Magyar Operett előadóművészeinek
műsora, Nagy Csaba tárogatóművész muzsikája és 2 pár néptáncos a Debreceni Népi Együttes
tagjai közül, akik oktatással egybekötve a látogatókat is bevonták egy rögtönzött táncház
kialakításába. A tánc mellé élő muzsika szólt zenészek közreműködésével. A látogatók
körében nagy sikert aratott a sólyombemutató.
A NKE SE Ludovika Huszár Díszszakasz huszárjai közül 2 fő huszár díszruhában a standon
fogadta a látogatókat, ezzel is színesítve és bővítve a hungarikumok bemutatkozását.
Kádár Ferkó Fotószínháza a magyar kultúra, ezen belül is a paraszti kultúra ápolását és
megismertetését tűzte ki célul. A korabeli életképek speciális ponyvára kinagyított hátterével
különleges fotók készítésére nyílt lehetőség, „beállítva” a képbe a korhű kosztümbe öltöztetett
látogatókat.
A stand kiállítási területén LCD monitorok is helyet kaptak, amelyeken hungarikum
imázsfilmeket és a hungarikumokról készült filmeket tekinthettek meg a látogatók.
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Magyarország legnagyobb,
legrégebbi, és nagy tradíciókkal bíró agrárgazdasági rendezvénye, amely több mint 100 éves
múltra tekint vissza. A rendezvény mindenkori küldetése, hogy az agrárszektor eredményeit
bemutassa.
Az idén 78. alkalommal megrendezett OMÉK-on – a korábbiakhoz hasonlóan - képviseltette
magát a Földművelésügyi Minisztérium szervezésében a Hungarikum stand.
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A hungarikumok és nemzeti értékek iránt érdeklődő vendégek a rendezvény minden napján
megismerkedhettek a hungarikummá válás folyamatával, ezen felül számos hungarikum
bemutatkozott, hiszen a cél az volt, hogy a vásár arculatához és jellegéhez illeszkedően
hungarikumaink lehető legszélesebb spektrumát felvonultassuk, megismertessük a
nagyközönséggel.
A kalocsai pingáló hölgyek a látogatók segítségével egy nagyméretű „Kalocsai Falat”
díszítettek a rendezvénynapok alatt, melynek végeredménye a zárónapra egy remekmű
lett. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek a halasi csipke készítési folyamatába, csipkeverő
hölgyek által tartott bemutatónak köszönhetően. Hévízi-tavat mintázó csokoládé-makettel
érkezett Hévíz városa, emellett a látogatók nyereményjátékon vehettek részt és a standon
finom falatokat lehetett kóstolni. A vendégeket beöltözött busók is várták és az
megismerkedhettek Mohács városával.
A vendégek gasztronómiai élményekkel is gazdagodhattak, hiszen a Hungarikum stand
területére érkező vendégek kóstolót kaphattak a PICK szalámiból, a gyulai kolbászból, a
csabai kolbászból, magyar szürke szarvasmarhából készült termékekből, magyar akácmézből,
kürtőskalácsból, tokaji aszúból, egri bikavérből.
A hungarikum stand megjelenésének színvonalát emelte Magyar Operett előadóművészeinek
műsora, Nagy Csaba tárogatóművész muzsikája és 2 pár néptáncos a Debreceni Népi Együttes
tagjai közül, akik oktatással egybekötve a látogatókat is bevonták egy rögtönzött táncház
kialakításába. A tánc mellé élő muzsika szólt zenészek közreműködésével. A látogatók
körében nagy sikert aratott a sólyombemutató.
A NKE SE Ludovika Huszár Díszszakasz huszárjai közül 2 fő huszár díszruhában a standon
fogadta a látogatókat, ezzel is színesítve és bővítve a hungarikumok bemutatkozását.
Kádár Ferkó Fotószínháza a magyar kultúra, ezen belül is a paraszti kultúra ápolását és
megismertetését tűzte ki célul. A korabeli életképek speciális ponyvára kinagyított hátterével
különleges fotók készítésére nyílt lehetőség, „beállítva” a képbe a korhű kosztümbe öltöztetett
látogatókat.
A stand kiállítási területén LCD monitorok is helyet kaptak, amelyeken hungarikum
imázsfilmeket és a hungarikumokról készült filmeket tekinthettek meg a látogatók.
Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/
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Pályázati lehetőségek
Magyarországi Falumegújítási Díj 2017.
A Belügyminiszter meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási
Díj 2017. pályázatot „Átfogóan gondolkodni” mottóval.
A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és
ezzel „reflektorfénybe állítsák“, azokat a települési
közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon
végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák
bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a
falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el
kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.
Az idén hetedik alkalommal meghirdetésre kerülő „Magyarországi Falumegújítási Díj”
pályázat ezúttal is az „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul,
amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.
A magyarországi pályázatnak – a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése mellett – az
is célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti
hazánkat az európai megmérettetésen. A honi versengés mottója és követelményei alapvetően
megegyeznek az európaival, hogy az adott szempontok szerinti legkiválóbb hazai település
mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.
A pályázat mottóját is az európai pályázat ihlette, ami németül „Weiter denken”. Ez egyszerre
jelent továbbgondolást, tágasabb és távlati gondolkodást. Ezeket magyarul egy szóval
leginkább a fenti mottó fedi le.
Tartalmilag azt a tényt kívánja hangsúlyozni, hogy a döntéseknek és beavatkozásoknak
messze ható következményei vannak.
Ráadásul a falu- és vidékfejlesztés olyan kihívásokkal szembesül, melyek sem szűkös térbeli
határok között, sem pedig szűklátókörű megoldásokkal nem válaszolhatóak meg.
Jelzés kíván lenni, hogy ideje a változó valóság talajára állni és kezdeményező fejlesztőkként
előremutató, fenntartható folyamatokat beindítani, innovatív, kreatív beavatkozásokkal. Egész
konkrétan arról van szó, hogy meg kell szólítani mindazokat, akiknek településük, térségük
fejlődéséhez közük van, vegyenek részt a helyi eseményekben, működjenek közre távlatos
ötletek megfogalmazásában.
A mottóval nem utolsó sorban azokat a vidéki közösségeket is meg kívánjuk szólítani, akik
együttműködési hálózatok kialakulásának szervezői, akik szomszédjaikkal településközi,
térségi szövetségeket kötöttek.
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További szempont a pályaművek elbírálása során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései
feleljenek meg a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott
“Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért“ dokumentumban
foglaltaknak.
(Letölthető az alábbi cím utolsó oldaláról:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=301#!DocumentBrowse).
A pályázat benyújtása, elbírálása – Pályázatot egy település önkormányzata, vagy
települések együttműködő társulása (max. 20.000 lakossal) nyújthat be. Amennyiben az adott
település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják.
A Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat korábbi kiírásainak győztesei önálló
településként nem nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatokat egy nyomtatott és egy DVD példányban kell a BM Önkormányzati Gazdasági
Főosztályára benyújtani (1903 Budapest Pf. 314.). A borítékra kérjük ráírni: „Falumegújítási
pályázat 2017”.
A pályázati dokumentáció elérhető a kormányportálon (www.kormany.hu/hu), a
Belügyminisztérium oldalán, vagy letölthető az alábbi linken:
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/magyarorszagi-falumegujitasi-dij-2017
A pályázók sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter által kinevezett, a tárca, a
Miniszterelnökség, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata (MUT), az állami
főépítészek, és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság
dönt (ld. 6. oldal).
A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást,
konzultációt tart.
A pályázatok elbírálása ingyenes.
Határidők:
2017. október 15.
2017. okt. 25 - dec. 11.
2017. 51. hét
2018. február 16.
2018. tavasza

A pályázatok beküldési határideje
A szakértői bizottság helyszíni bejárásai
A szakértői bizottság ülése, döntéshozatal
A győztes pályázatának beküldési határideje
az Európai Falumegújítási Díj pályázatra
A 2017. évi. Magyarországi Falumegújítási
Díjak átadása, falumegújítási konferencia
Nagypáliban (Zala megye)

A pályázattal benyújtandó dokumentumok
 A kitöltött pályázati formanyomtatvány: az 1. sz. melléklet elektronikus és papír alapon
kitöltve.
A digitális változat WORD formátumú legyen, grafikák, képek nélkül, tömören
fogalmazva. (Esetleg illusztrált, pdf formátumú változat csatolható, de csak
kiegészítésképpen.)
 Igazolás: az illetékes állami főépítésztől a településfejlesztési koncepcióval és a
településrendezés eszközeivel való ellátottságról (2. számú melléklet, melyet a bíráló
bizottság szerez be.)
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 Fotók: legalább 5 digitális fénykép emberekről, a tájról, építményekről, amelyek a
későbbiek során a kiíró minisztérium és a MUT sajtótájékoztatói és publikációi részeként
kerülhetnek felhasználásra. (A szöveges részeket WORD dokumentumként, a képeket
legalább 300 dpi felbontással, képenként maximum 4 MB terjedelemmel.)
 Digitális plakát: „ilyen volt ilyen lett” típusú ábrázolások, fényképek, magyarázatok,
grafikonok, tervek stb, amelyeknek el kell férniük 2 db – 90 cm széles és 120 cm magas –
tablón, a jobb megértés érdekében. Amennyiben díjat nyernek, az átadó ünnepségen
kinyomtatva, kiállítási céllal is be szeretnénk mutatni.
 Tervek, térképek: a településnek és környezetének 1:50.000, vagy 1:25.000 arányú
topgráfiai térképe, településszerkezeti terve, légifelvételek vagy egyéb dokumentumok,
melyek a jelenlegi és a tervezett területhasznosítást ábrázolják. Kérjük, ha lehet, ezeket is
digitális formátumban nyújtsák be.
 További dokumentumok is csatolhatók, mint pl. tervek, kiadványok, újságcikkek, háttér
információk, videofelvételek stb..
Kérjük, hogy a digitális formátumú munkarészeket – lehetőség szerint – egy DVD lemezre
másolva összesítsék.
A pályázatok minősítési szempontjai
Általánosságban a fejlesztési folyamatokra vonatkozóan az kerül értékelésre, hogy a pályázó
közösség miképpen reagált a fejlesztési folyamat megkezdésekor rögzített kiinduló helyzet
erősségeire, gyengeségeire, a lehetőségekre és veszélyekre. Mind a konkrét beavatkozások
minőségét és tartalmát, mind a választott tervezési és megvalósítási módszerek hatékonyságát
figyelembe kívánjuk venni a bírálat során.
Jogosultsági feltételek (ezek hiánya kizáró körülmény)
A fejlesztés tervszerűsége: megfelelő minőségű településfejlesztési koncepció, a
jogszabályoknak megfelelően készült, hatályos településszerkezeti terv és helyi építési
szabályzat.
I.) Programok és projektek (szempontonként 10-10 pont)
Az alábbi tématerületek jelentősége településenként változó, amik ráadásul átfedhetik,
kiegészíthetik, erősíthetik, feltételezhetik egymást. Kérjük ezért, hogy az egyes beavatkozások
helyi indokoltságát és eredményeit is mutassák be.
1. Környezetbarát, az adottságoknak megfelelő mezőgazdaság és erdőgazdálkodás erősítése
2. Felelősségteljes és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás, megújuló nyersanyagok
felhasználása
3. Helyi ellátási és foglalkoztatási lehetőségek megtartása és újak teremtése
4. A megőrzésre érdemes régi épületállomány felújítása, új, jó minőségű épületek építése
5. Korszerű szociális intézmények, a társadalmi-kulturális élet lehetőségeinek megteremtése
6. A helyi lakosság identitás- és öntudatának erősítése
7. A lakosság képességeinek és motivációinak fejlesztése a közösségi elkötelezettségük
fejlesztése érdekében
8. Valamennyi korosztály, nemzetiség és kisebbség, mindkét nem esélyegyenlőségének
támogatása gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásban
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II.) Irányultság és stratégia (szempontonként 5-5 pont)
1. Célirányosság
2. Komplexitás
3. Fenntarthatóság
III.) Módszerek (szempontonként 5-5 pont)
1. Kommunikációs folyamatok biztosítása a lakosság, képviselőik és az igazgatás között
2. Saját kezdeményezések és lakossági részvétel
3. Hálózatok, településközi kapcsolatok kezdeményezése, igénybevétele
4. A tervezés, tanácsadás, projektmenedzsment módszerei
IV. Mottónak való megfelelés
Díjak
A pályázatok az alábbi díjazásban részesülhetnek:
1. A nyertes pályázó „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés
legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2017.” elnevezésű elismerésben részesül,
továbbá nevezésre kerül az „Európai Falumegújítási Díj – 2018.” pályázatra, a
meghirdetők fedezik a nevezési díjat. A győztes jogot szerez, hogy helyszíne lehessen a
2018. évi díjátadó ünnepségnek és falumegújítási konferenciának. Az I. helyezés nem
megosztható.
2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók a
„Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú
megvalósításáért – 2017.” elnevezésű elismerésben részesülnek.
3. A következő kategóriában díjat kapnak „A falumegújítás több területén elért kiemelkedő
teljesítményért – 2017.”.
4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.
Az országos díjak nem jelentenek közvetlen pénzbeli juttatást, hanem emléktárgyak,
oklevelek kerülnek átadásra. (A nyertesek listáját – az értékelést követően – a
Belügyminisztérium, a MUT honlapján lehet megtekinteni, illetve megjelenik az
Önkormányzati Hírlevélben.)
További információk:
BM részéről: Madaras Attila, szakmai főtanácsadó
Tel.: 1-441-1788
Mob.: 20-9377791
E-mail: attila.madaras@bm.gov.hu
A Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata részéről: dr. Ónodi Gábor elnök
Tel.: 28-522-012
Mob.: 30-2921553
Fax: 28-415-383
E-mail: onodi.gabor@kti.szie.hu
A Magyarországi Falumegújítási Díjra benyújtott pályázatok elbírálására kinevezett
szakértői bizottság összetétele
elnök: Madaras Attila
(Belügyminisztérium)
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tagok: Hajagos-Tóth Zsóka
(Miniszterelnökség)
Számadó Róza
(Belügyminisztérium)
Gombos Márk
(Miniszterelnökség)
Keresztes Sándor
(ny. állami főépítész)
Krizsán András
(Magyar Építőművészek Szövetsége)
dr. Ónodi Gábor
(MUT Falutagozat)
Jambrik Imre
(főépítész, Hajdú-Bihar megye)
Lukáts István
(főépítész, Baranya megye)
Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Gazdasági Főosztály

Átfogó Zártkerti Program indul
A kormány átfogó Zártkerti Program létrehozásával és elindításával bízta meg a
Földművelésügyi Minisztériumot (FM). A programon keresztül a tárca szándéka, hogy
megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanyagolt területek újra gondozásba
vételét, illetve a területek megközelítését segíti elő. Az FM a Program során a zártkerti
ingatlanok mezőgazdasági célú használatát elősegítő fejlesztéseket, valamint azok közösségi
funkciót - oktatás, szemléletformálás, hagyományőrzés - kívánja támogatni. A program hazai
forrásból kerül finanszírozásra, melyre 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás áll
rendelkezésre.
Magyarországon jelenleg hozzávetőlegesen 200.000 hektárnyi területen, több mint 1 millió,
jelentős részben elhanyagolt állapotú zártkerti ingatlan található. A zártkertek hasznosításával
kapcsolatos problémák megoldása érdekében az FM zártkerti mintaprogramot indított 2015ben. A 3 éve működő kísérleti program tapasztalatai azt mutatják, hogy a meglévő zártkerti
szőlőhegyeken, gyümölcs- és zöldségterületeken, található értékek és termelési lehetőségek
célzott beavatkozással visszafordíthatóak. A fejlesztés célja, hogy az ingatlannyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő
fejlesztések, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fennmaradásának
érdekében, a zártkerti területek rendezése és átfogó infrastrukturális fejlesztése megtörténjen.
Az önálló Program létrehozására és elindítására 2 milliárd forint hazai forrású keretösszeg áll
rendelkezésre vissza nem térítendő támogatásként, amelyhez önerőre sincs szükség. A
programra önkormányzatok vagy önkormányzati konzorciumok pályázhatnak, projektenként
megközelítőleg 10 millió Ft mértékben, így a Program eredményeképpen várhatóan mintegy
200 település jut fejlesztési forráshoz. Az alábbi csoportokba sorolható kisléptékű
beruházásokhoz kapcsolódva valósulhatnak meg a fejlesztések: zártkerti utak járhatóvá tétele;
víz vételi lehetőségek biztosítása; áram vételi lehetőségek biztosítása; vadvédelmi kerítések
telepítése. A Program várhatóan 2017 év végéig meghirdetésre kerül.
Forrás: www.kormany.hu
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Népi Építészeti
helyreállításáért

Program

–

Felhívás

a

népi

építészeti

emlékek

A Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont támogatási lehetőségre irányuló
felhívást tett közzé a népi építészeti emlékek helyreállításáért. A vidéki épített örökség
megóvását, megőrzését és fenntartását célzó, 300 millió forint keretösszegű Népi Építészeti
Programban az elnyerhető támogatás mértéke legfeljebb 20 millió forint, a támogatás
intenzitása 50%. A kérelem beadási határideje 2017. október 9.
A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló vidéki épített
örökség elemeinek megóvására, helyreállítására és megőrzésére felhívást tett közzé a Lechner
Tudásközpont.
A Népi Építészeti Program keretében a 2017. január 1. és 2018. május 31. között megvalósuló
tevékenységek támogatására 300 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás alsó határa 2
millió forint, a legnagyobb kiosztható összeg értéke 20 millió forint. A támogatás közhiteles
műemléki nyilvántartásban szereplő, vagy helyi védelem alatt álló népi építészeti emlékekre
vehető igénybe, épületenként csak egy kérelem nyújtható be. A támogatás intenzitása 50%.
A felhívás alapján népi építészeti emléknek minősül „a parasztság életformájából adódó,
annak megfelelő és azt szolgáló, a népi közösség hagyományos építőkészségének megfelelő
(saját maga vagy közösségben – kalákában –, esetleg falusi kismesterek közreműködésével
emelt) alkotások, melyek esztétikája – az anyag, a szerkezet, a forma és a díszítmény
összhangja – elsősorban a népi életmód és életforma velejárója.”
A kérelmek elbírálása során a bizottság többek között a Népi Építészeti Program céljaihoz
történő kapcsolódást, a műemlék értékét és veszélyeztetettségét, a program megvalósításának
realitását és a költségvetés megalapozottságát vizsgálja. A kérelmeket 2017. október 9-ig
postai úton lehet benyújtani. A kérelmezők legkésőbb november 22-ig kapnak értesítést a
döntésről.
A felhívásra benyújtandó kérelem tartalmi és formai követelményeiről a letölthető felhívásból
tájékozódhatnak az érdeklődők.
A benyújtáshoz szükséges adatlapok innen letölthetők.
A felhívással kapcsolatban további tájékoztatás a nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu
e-mail címen kérhető.
Forrás: www.kormany.hu

Felhívás Nemzetiségekért Díjra jelölésre
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2017. évi Nemzetiségekért
Díjra történő jelölésre. A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek
érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a
tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű
tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek.
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A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami
elismerés átadására 2017-ben is a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő
megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor.
A 2017. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a
mellékelt adatlapon 2017. október 10-ig (a közzétételtől számított 30 napon belül) lehet
eljuttatni egyidejűleg papír- és elektronikus alakban az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának postai
(1884 Budapest, Pf. 1.) és a titkarsag.nf@emmi.gov.hu e-mail címére.
Forrás: www.kormany.hu

Pest megyei önkormányzati óvodákat támogató pályázatot hirdetett az
NGM
Megjelent az önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztéseit
támogató felhívás, a 6 milliárd forintos keretösszegre a pest megyei települések pályázhatnak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos
támogatási programjának ötödik pályázati felhívására október 19-től lehet majd beadni a
támogatási kérelmeket.
A felhívás fő célja a Pest megye területén található, férőhelyhiánnyal küzdő vagy elavult,
esetleg leromlott műszaki állapotban lévő önkormányzati tulajdonú óvodák fejlesztése,
megújítása és a szolgáltatások minőségének javítása.
Az óvodák férőhelyeinek fejlesztése és növelése a kormány családbarát intézkedéseinek
részeként közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy az édesanyák a jövőben még könnyebben
egyeztethessék össze a gyermeknevelést a munkavállalással. A fejlesztések egyszerre
szolgálják a gyermekvállalás feltételeinek javítását, a kisgyermeket nevelő szülők
elhelyezkedésének elősegítését, és emellett a legfontosabb, hogy a lehető legjobb
körülményeket teremtsük meg a gyermekek számára.
A támogatásból lehetőség van a Pest megye területén található meglévő, önkormányzati
tulajdonú óvodák felújítására, bővítésére, átépítésére, illetve épületgépészeti fejlesztésekre,
valamint az óvodai pedagógiai programmal összhangban álló szakmai eszközök,
berendezések beszerzésére. A rendelkezésre álló 6 milliárd forint támogatási keretből felújítás
esetén maximum 150 millió forintos, új óvoda építése esetén maximum 400 millió forintos
támogatásra pályázhatnak a Pest megyei települések.
A kormány célja a fejlesztésekkel, hogy a lehető legközelebb biztosítson óvodai elhelyezést a
dolgozni szándékozó kisgyermekes szülőknek, a fejlesztések a helyi igényekhez igazodjanak.
A kormány 2016-ban döntött arról, hogy 2021-ig összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi
támogatást nyújt Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseire. A hazai
forrásból finanszírozott támogatási programmal a kormány azt kívánja ellensúlyozni, hogy a
közép-magyarországi régió részeként Pest megye a hozzá hasonló fejlettségű megyékhez
képest kevesebb európai uniós fejlesztési forráshoz juthat hozzá a 2014-2020 közötti
időszakban.
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A kormány már korábban döntött a közép-magyarországi régió kettéválasztásáról, így 2020
után Pest megye már valós fejlettségének megfelelő mértékben, a konvergencia régiókkal
azonos feltételek mellett férhet majd hozzá az európai uniós forrásokhoz.
A 2016-2021 között e célra a hazai költségvetésből rendelkezésre álló 80 milliárd forint
támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati rendszerben, Pest Megye
Önkormányzatával együttműködve használja fel, oly módon, hogy a támogatás hatékonyan és
átlátható módon biztosítja a Pest megyei értékteremtő fejlesztések eredményes
megvalósítását, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaság fejlesztéséhez és a Pest megyei polgárok
jólétének növeléséhez.
A nemzetgazdasági tárca 2017 év végéig a Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd
forintos támogatási programjának keretében még további két pályázat meghirdetését tervezi
vállalkozói parkok fejlesztése, valamint kis- és középvállalkozások eszközbeszerzése
témakörökben.
Az óvodafejlesztésre irányuló támogatási kérelmeket 2017. október 19.-én reggel 8 órától
nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.
A pályázati kiírás itt olvasható. További részletes információk (pályázati adatlap, eszközlista)
itt találhatóak.
Forrás: www.kormany.hu, www.allamkincstar.gov.hu

Pályázati hírek
Megkezdődött az önkormányzatok előlegkérelmeinek kifizetése
Szeptember első hetében már 182 millió forint előleget kézhez is kaptak azok az
önkormányzatok, akik előleg kifizetési kérelmet nyújtottak be a Vidékfejlesztési Program
településképet meghatározó épületek felújítását támogató nyertes pályázatuk után. Az
előlegigénylések elbírálása folyamatos, az önkormányzatok bankgarancia nélkül juthatnak
forráshoz.
Mint ismert, a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, többfunkciós
közösségi tér létrehozására, fejlesztésére összesen 25 milliárd forint támogatást ítélt meg a
Miniszterelnökség a nyár folyamán. Ezen keretből az önkormányzatok 13,6 milliárd forinttal
részesedtek.
A megítélt támogatási összeg 50 százalékához előleg formájában hozzájuthatnak a
Vidékfejlesztési Program kedvezményezettei, amellyel a tapasztalatok szerint egyre többen
élnek. A Miniszterelnökség egy uniós rendelet fordításbeli pontosításával azt is elérte, hogy a
közjogi szervezetek, pl. önkormányzatok biztosítékmentesen, bankgarancia nélkül
juthassanak előleghez. A településképet meghatározó épületek felújítását támogató felhívás
esetében ez idáig 92 darab előlegkérelem érkezett be, amelyek feldolgozása folyamatos.
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A Magyar Államkincstár mostanáig összesen 182 millió forintot utalt át az érintett
önkormányzatok számára.
A Miniszterelnökség célja, hogy az előlegigénylésekkel a nyertes pályázók a rendelkezésre
álló uniós forrásokhoz minél gyorsabban és egyszerűbben hozzájussanak, ami hozzájárul a
vállalt projektek mielőbbi sikeres megvalósításához.
Forrás: www.kormany.hu

Több mint hárommilliárd forint óvoda- és konyhafejlesztésre
Összesen hárommilliárd forinttal járul hozzá 112 önkormányzati óvoda- és konyha
megújításához idén a költségvetés.
A három éves kortól kötelező óvodai nevelés és az egyre szélesebb kört érintő ingyenes
étkeztetés feltételeinek kialakítására a kormány minden lehetséges költségvetési forrást
biztosít.
2014 óta csaknem száz önkormányzat részesült mintegy 4,3 milliárd forint támogatásban, így
több mint 3000 új férőhely jött létre és csaknem 300 konyha újulhatott meg. Az elmúlt
évekhez hasonlóan a települések idén tavasszal is pályázatot nyújthattak be az óvodai
intézményrendszer bővítésére és a gyermekétkeztetés feltételeinek javítására.
A korábbi évek sikeres pályázatainak eredményeként, illetve a rendelkezésre álló uniós
források miatt az óvodafejlesztésre kiírt 2,5 milliárd forintos keretösszegre mintegy 500 millió
forint igény érkezett. Ennek nyomán 12 településen újulhatnak meg intézmények, közel
félezerrel növelve az ellátásban részesülő gyerekek létszámát.
A fennmaradó összeg egy részét a mini bölcsődék létrehozását célzó pályázatra
csoportosította át a kormány, a konyhafejlesztésre szánt eredetileg egymilliárdos keretet pedig
1,8 milliárd forintra emelte. Így száz óvodai gyermekétkeztetést biztosító önkormányzati
konyha átalakítása kezdődhet meg.
A kormány kiemelt céljának tekinti, hogy hazánk minél inkább családbarát országgá váljon.
Ezért a gyermekvállalást ösztönző szakpolitikai intézkedések mellett a gyermeknevelés
támogatására is évről-évre jelentős forrás jut.
A kedvezményezett önkormányzatok listája elérhető az alábbi módon: www.kormany.hu 
Dokumentumok  2017.  Nemzetgazdasági Minisztérium  Pályázatok.
Forrás: www.kormany.hu
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Szerkesztői rovat
A Központi Statisztikai Hivatal felhívása a települési önkormányzatok
jegyzőihez
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2017 novemberétől végzi a szálláshelyi regiszterek
átfogó felülvizsgálatát, illetve azok tartalmának egyeztetését az önkormányzati szálláshelyi
nyilvántartásokkal. A KSH regisztereire a turizmus teljesítményének mérésének
szempontjából kiemelkedően fontos adatgyűjtések épülnek, ezért folyamatosan törekedni kell
tartalmuk aktualizálására. A regiszterek esetleges hibái, hiányosságai az ezekre épülő
adatgyűjtésekből származó adatok minőségét jelentősen befolyásolják.
A felülvizsgálat során feltárásra kerülnek a KSH regiszterei és az önkormányzati
nyilvántartások közötti eltérések, az eltérések okai és a szükséges javítások, módosítások. Az
adategyeztetés során az önkormányzatok is hozzájuthatnak olyan információkhoz, amely
pontosabbá teheti a nyilvántartásukat. A KSH levélben tájékoztatja az önkormányzatok
jegyzőit a megkezdett munkáról és a várható feladatról. A levélhez mellékletként csatolt
segédlet elérhető a Hivatal honlapján is a következő útvonalon:
 Adatszolgáltatóinknak/Nyomtatványok/Központi Statisztikai Hivatal által elrendelt
adatgyűjtések/2076 nyilvántartási szám segédlete vagy
 az alábbi linken
Kérjük, hogy amennyiben a felülvizsgálat részleteivel kapcsolatosan bármilyen előzetes
kérdésük merülne fel, forduljanak Tóth Melindához (e-mail: melinda.toth@ksh.hu, telefon:
(72) 533-375).
A tételes adategyeztetés során az adott megye statisztikai témafelelőse fog
rendelkezésükre állni.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Budapest, 2017. szeptember 26.
Készítette: Központi Statisztikai Hivatal, Szolgáltatásstatisztikai főosztály és Üzleti
szolgáltatások adatgyűjtési főosztály

Önkormányzati Hírlevél

2017. évi 9. szám

22

Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos
feladatainak szakmai támogatása című képzés
Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Az Oktatási Hivatal az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú Kisgyermekkori nevelés
támogatása elnevezésű kiemelt európai uniós projekt által fejlesztett és minősített PM-23411709-MK azonosító számon nyilvántartásba vett „Az önkormányzati köztisztviselők óvodai
ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása” című képzése 2017
áprilisa óta elérhető minden konvergencia régióban működő önkormányzat köztisztviselője
részére.
A képzés az óvodai feladatellátással kapcsolatos fenntartói feladatok korszerű és szakszerű
ellátásához, a köztisztviselők számára rugalmasan elérhető módon – távoktatás keretében –
nyújt szakmai támogatást. Tematikája, amely egyben a képzés 4 modulja, felöleli:





a vonatkozó aktuális jogszabályok ismertetését,
az óvodai-intézményi és fenntartói együttműködési formákat,
a kisgyermeknevelés támogatásának helyi közösségi lehetőségeit,
az óvodai nevelés hagyományait, értékeit.

A képzés a köztisztviselői életpálya modell továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe
beszámítható, sikeres teljesítése esetén 31 kreditpontot ér. A képzés a projekt támogatásával
2017. december 29-ig a konvergencia régióban működő önkormányzatok (Budapest és Pest
megye kivételével az ország valamennyi megyéjében) köztisztviselői számára ingyenesen
elérhető.
A köztisztviselők 4 éves továbbképzési ciklusa az idén, 2017 decemberében zárul, a
jelentkezések száma alapján azt érzékeljük, hogy a tervezettnél alacsonyabb szintű az
érdeklődés a képzésünk iránt.
A képzés kreditpontjai azonban a négy éves cikluson túl is felhasználhatók, mert a
közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9.§ (4)
bekezdése szerint a kormánytisztviselő, köztisztviselő a munkáltató egyetértésével és
támogatásával az előírtnál több pontot is teljesíthet a továbbképzési időszakban. Az előírt
pontértéken felül megszerzett tanulmányi pontokból maximum 32 pont számítható be a
következő továbbképzési időszakban, amennyiben a többletpontok megszerzése a
továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt. Tehát az Oktatási Hivatal fenti
képzésének 2017. évben történő teljesítése esetén a megszerzett kredit pontok egy része, vagy
akár az összes átvihető a következő 4 éves köztisztviselői továbbképzési ciklusra.
Sajnálattal értesültünk arról is, hogy néhány esetben a köztisztviselők azért nem tudnak a
képzésre jelentkezni, mert eddig nem vették fel az idei képzési tervükbe, valamint nem
rendelkeznek kellő információval arról, hogy ezt egy egyszerű módosítási igény jelzésével
korrigálhatnák.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. évi továbbképzési tervezéséhez kiadott útmutató
alapján a tisztviselők éves egyéni továbbképzési terve, s így az éves intézményi továbbképzési
terv – a tisztviselők tanulmányi pontjait növelő, de az intézményi tanulmányi pontszámkeretet
nem csökkentő módon – a közszolgálat-specifikus ismeret és kompetencia igényeket
kiszolgáló, elektronikusan is hozzáférhető új közszolgálati továbbképzési programokkal
módosítható. Ennek módja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója (képzési referense), az év
közben felmerülő, a köztisztviselő által jelzett továbbképzési igény alapján a Probono
rendszerben módosítja, majd a módosított tervet szkennelve a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
címre megküldi.
A képzésre a PROBONO felületen: https://probono.uni-nke.hu/programkereso lehet
jelentkezni, de csak abban az esetben, ha a képzés szerepel a köztisztviselő egyéni
továbbképzési tervében, illetve az éves intézményi továbbképzési tervben.
A továbbképzés tananyaga, és a gyakorlati feladatellátást segítő iratminták kizárólag az
Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszerében (http://elearning.oh.gov.hu/course/index.php)
érhetők el.
A képzéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető az Oktatási Hivatal
kepzesinfoefop311@oh.gov.hu elérhetőségen, illetve a PROBONO felülettel kapcsolatban az
efop311probono@oh.gov.hu e-mail címen, valamint közvetlenül a +36-70-682-0990
telefonszámon.
Kérem szíves közreműködését abban, hogy ez az információ eljusson azokhoz az illetékességi
területén foglalkoztatott köztisztviselőkhöz, akik a képzés iránt akár utólag is, a képzési terv
leadását és jóváhagyását követően érdeklődnek.
Segítő közreműködését előre is köszönöm:
Dr. Gloviczki Zoltán elnök, Oktatási Hivatal
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