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Napenergia a kistelepülések szolgálatában

A vissza nem térítendő pályázati támogatás mértéke 85%! 

Valósítsa meg beruházását pályázati forrásból! 

Hamarosan megnyitják a KEOP 4.2.0 pályázati alapot. Ez ragyogó lehetőség 
a kistelepüléseknek, hogy pályázati pénzből napelemes rendszerrel oldják meg az 
önkormányzat tulajdonában lévő intézmények elektromos ellátását, ezzel komoly 

megtakarítást érjenek el éves szinten. 

Cégünk örömmel áll a települések rendelkezésére az alábbiakban:

• ingyenes felmérés és konzultáció
• pályázati tanácsadás
• pályázatírás
• projektmenedzsment 
• kivitelezés kulcsrakész átadással
• engedély ügyintézés

Bővebb információért állunk szíves rendelkezésére! 

Newergies Kft. • www.neweriges.com • info@newergies.com • 06 1 781 2535

Költségcsökkentés

Vízmegtakarítás

Biológiai
szennyvíztisztítás 
közműpótló
berendezésként is

Vízvisszaforgatás,
csapadékvíz-
hasznosítás

Klaro� x®  4-50 
lakosegyenértékig (LE) (csa-
ládi házak, panziók, turisztikai létesít-
mények, intézmények)
Klarocom®  50-1500 LE (közintézmények, lakókö-
zösségek, kistelepülések) szennyvíztisztítási rendszere 
kommunális szennyvíz kezelésére.
A tisztított szennyvíz már az alap tisztítási osztálytól is öntö-
zésre, szikkasztásra alkalmassá válik, magasabb fokú tisztítás 
esetén pedig akár WC-öblítésre, vagy technológiai vízként új-
rahasznosítható, továbbá felszíni vízbe vezethető. A minősé-
get 18 000 működő berendezés szavatolja Európa-szerte.

AQUALOOP A 2012. évi IFAT ENTSORGA Környezetipari Kiállításon 
bemutatott innováció. Membrántechnológiás vízvisszaforgató 
rendszer, akár 80%-os vízmegtakarítást is eredményezhet. A modu-
lárisan építhető membránszűrők egységenként napi 28 köbméter 
szürkevizet képesek megtisztítani, ami újra felhasználható. Családi 
háztól nagyobb objektumokig, társasházakhoz, iskolákhoz és 
egyéb épületekhez is 4-192 LE-ig.

zösségek, kistelepülések) szennyvíztisztítási rendszere 

Minden cseppért 
kár

Minőség, biztonság, megbízhatóság
A berendezések távfelügyelettel működtethetők,
alacsony energiaigényűek, üzembiztonságuk egyedülálló.

További információ:
Telefon: (+36 70) 287 2326 
E-mail: info@ecospringaqua.hu
Weblap: www.ecospringaqua.hu
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KataKlizma előtt

Negatív hozammal veszik a német 
államkötvényeket. Számokra le-
fordítva ez annyit jelent, hogy egy 
1000 eurós államkötvényért két 
év múlva csak 998 eurót kapnak 
tulajdonosaik – mégis kapkodják 
a papírokat, mert az állam által 
garantált biztonságért még némi 
veszteséget is készek elviselni.

Kétségbeesett félelem mar-
dossa Európa jövőjével kapcso-

latban a bennfenteseket. A jólét, a gyarapodás száguldó 
évtizedei a pangás ködébe vesznek, amikor már nem is 
az a kérdés, hogy gyarapítsuk vagyonunkat, már az is 
elégedetté tesz, ha minimális veszteséggel meg tudjuk 
őrizni azt. A közös európai valuta recseg-ropog, az unió 
gazdasági növekedése a legújabb jóslatok szerint még 
egy évtizedig zéró szinten ragadhat.

Csupán néhány nap különbséggel ment csődbe a múlt 
hónapban két magyarországi település. Heves és Vizsoly 
természetesen nem negatív, hanem nagyon is valós 
kamat mellett bocsátotta ki kötvényeit. Ám még a ka-
matszintnél is nagyobb baj, hogy valójában működtetésre 
használták a fejlesztésre felvett pénzeket. Nem kell sem-
mi különösre gondolni: a városka térségi középiskolát, 
zeneiskolát, helytörténeti kiállítást, sakkmúzeumot mű-
ködtetett. Hogy mindez már luxus a mai Magyarországon, 
bizonyítja, hogy a csődeljárás során ezek lesznek az első 
intézmények, amelyeket bezárni lesznek kénytelenek.

Furcsa jogi öszvér az önkormányzati csőd. Hisz amikor 
egy település fizetésképtelenséget jelent, felszámolni 
nem lehet. Minden, ami közfunkciót lát el, védettséget 
élvez. Az egyik elsőként csődbe ment faluban, Gelsén 
például ultramodern iskolát, korszerű óvodát, műfüves 
focipályát, jégpályát, városi uszodát épített kötvénypén-
zekből az előző polgármester. Majd azt mondta, bocsánat, 
tévedtem, és a befektetők azóta is bottal üthetik pénzük 
nyomát. Felelősségre senki nem vonta, Gelse honlapján 
ugyanakkor a mai napig a falu büszkeségeként szerepel-
nek az épületek. Vagyis tulajdonképpen jót tett a telepü-
lésnek a felelőtlen gazdálkodás.

Mintha ugyanannak a tükörnek két oldalán állnánk. Egyik 
oldalon a kiváltó okok egyike, a fedezet nélkül kihelyezett 
milliárdok. A másikon pedig a következmény, a bankrend-
szer összeomlásától való rettegés. Magyarországon már 
megszületett a szabály, mely januártól jogilag is büntethe-
tővé teszi a vállalásokkal ellentétes forrásfelhasználást. 
Vajon a minden döntést évekig fontolgató brüsszeli bürok-
raták elejét tudják-e venni a teljesítmény-elvárás nélküli 
pénzkiáramlásnak? Mert ha nem, és tényleg jön az európai 
összeomlás, úgy járunk, mint most a játékszabályokat be-
tartó önkormányzatok: becsületünk ugyan lesz, de jólétben 
úszni a szomszédba kell majd átjárnunk.

Szarka Sándor, főszerkesztő-helyettes
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Különös, egyszerre feszült és egy-
szerre rezignált hangulatban zajlott a 
Magyar Polgármesterek IX. világta-
lálkozója Gödöllőn. Miközben az ön-
kormányzati szektor modernizálását 
szolgálói tervek nagyszerűségéről 
beszélő kormányzati tisztségviselők 
szavait udvariasan visszafogott taps-
sal honorálták, addig a beszédük vé-
gén sietve távozó kormányemberek 
után felszólaló polgármesterek kriti-
kus szókimondását dörgő vastapssal 
jutalmazták. Az előbbiek azonban ezt 
már nem hallhatták.

Elég volt a június végi rendezvény plenáris ülését végig-
ülni annak az érzékeléséhez, hogy az önkormányzati 
szektor átalakítása, és különösen az átalakítás módja nem 
élvez éppen osztatlan népszerűséget a településvezetők 
körében. Mindez aligha pártállás függvénye, hiszen a 
jelenlévő több száz polgármester legtöbbje vagy független, 
vagy fideszes volt.

A felszólalók közül többen kifogásolták, hogy az új 
Alkotmányból  kikerült a települések önkormányzásához 

való alapjoga,  és ezzel sérül az önkormányzatiság elve. Ezt 
a megállapítást az elfogadott zárónyilatkozat is rögzítette, 
miként azt is, hogy „a már elfogadott új önkormányzati 
törvényben megvalósítandó túlzott centralizáció, ellen-
tétben az 1990-ben megfogalmazott önkormányzatiság 
alapelveivel, sérti az önkormányzati autonómiát, nem 
támaszkodik az önkormányzatok több mint húsz éves 
tapasztalataira és csökkenti a települési közösségekben, 
azok aktivitásában meglévő „felhajtó” erőt, ami egy sike-
res kormányzás elengedhetetlen alappillére”

A járások kialakításáról szóló törvény nem megfelelően 
előkészített, nem valósítható meg ilyen rövid idő alatt, a 
kitűzött célok elérésére nem alkalmas. A járási hivatalok 
vezetésében törvény által biztosított pártpolitikai befolyás 
lehetősége a szakmaiság háttérbe szorítását eredményezi.

Elmondták, hogy az elfogadott köznevelési törvény a 
közoktatás átalakításával kapcsolatos korábbi, jó elképze-
lések megvalósítására nem alkalmas, az iskolák államo-
sításának részletei még mindig nem ismertek, a finanszí-
rozással kapcsolatos homályos elképzelések már ma is 
nagyon komoly bizonytalanságot hordoznak magukban. 
Elfogadták az ÁSZ véleményét, mely szerint a 2013-as 
központi költségvetés tervezetben „a helyi önkormány-
zatok támogatási előirányzatainak 6,6% megalapozott, 
62,7% részben megalapozott és 30,7% nem megalapozott”. 
Megállapították, hogy a 2013-as költségvetés önkormány-
zati fejezete rendkívüli  bizonytalanságot jelent, és ennek 
jelentős következményei lehetnek a kötelező feladatok 
ellátásában.

A záródokumentumban egyebek mellett kérik a kor-
mányzatot, hogy „tekintse partnernek az önkormányzato-
kat, kezdjen érdemi egyeztetéseket velük annak érdekében, 
hogy a tízmillió állampolgárnak szolgáltató, érdekeiket 
hitelesen megjelenítő önkormányzati rendszer egyrészt 
kétpólusú demokratikus államberendezkedés alappillére 
lehessen, másrészt meg tudjon felelni az őket támogató 
állampolgárok elvárásainak”.

Gémesi GyörGy: a hitelesséGhez kevés 
a jó kommunikáció

A házigazda szerepét játszó Gémesi György, a MÖSZ 
elnöke lapunknak elmondta: számára az a legfájóbb, hogy 
a hazai politikai életben már nem számít fontos értéknek 
a tisztesség és becsület. Sokan már a látszatra sem ügyel-
nek, az adott szó sem számít, gondolván úgyis minden a 
színpad mögött dől el.

– Egyre többször tapasztaljuk kicsinyes, egyéni vagy 
szűkcsoport érdekek érvényesülését, amelyekhez még 
jogszabályokat is gyártanak, hogy minden törvényes 
legyen. Akinek van hozzá politikai hátszele, annak van 
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igaza. A hírek hiába szólnak a hitelválságról, IMF-ről, 
ezeknél sokkal súlyosabb probléma az életünket masz-
szívan átitató mély morális válság, melynek felszámolása 
nélkül nem számíthatunk gazdasági felemelkedésre sem.  
Ehhez hitelesség kell idehaza is és külföldön is. Vannak 
olyan egyetemes értékek, melyek nem kommunikációs 
műhelyekben készülnek, ugyanakkor a politikai hiteles-
ség előfeltételei. A hitelesség nem megszerezhető és nem 
megtartható kiüresedett retorikai fordulatokkal, erőfö-
lénnyel való gátlástalan visszaéléssel, jól szervezett kom-
munikációs monopólium adta eszközök bevetésével, de 
még nemzeti konzultációnak nevezett formális akciókkal 
sem. A hitelesség mögött mindig konkrét tettek, kiszá-
míthatóság, következetesség és alázat állnak. A hiteles 
ember saját életével válik azzá. Mifelénk a hatalmon lé-
vők gyakran erről hajlamosak megfeledkezni – mondotta 
Gémesi György. n
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Győződjön meG 
a minőséGről, 
árainkról!

www.polikov.hu
polikov@polikov.hu
Tel: (06 1) 256 5604
Budapest XVII., Erdő u. 27.

POLIKOV Kft.

INTERBIO típusú 
aprítékos automata 
meleg vizes kazánok 
35 kW-tól 500 kW-ig.

HŐLÉGBEFÚVÓS 
automata kazánok 
15 kW-tól 110 kW-ig.

Napkollektoros- 
napelemes 
rendszerek.

Különböző típusú 
és teljesítményű 
aprítógépek.
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Gémesi György fellépő csángó 
gyerekek társaságában 


