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2011: a realitások költségvetése
43,4 milliárd forint. Idén 6,9
milliárd a költségvetési hiány,
ami hitelekbôl lesz finanszírozva. Ebbôl 2,8 milliárd forint
a mûködési hiány. A tárgyalások eredményeképpen 5,3
milliárd helyett 4 milliárd 78
millió forint a visszafizetendô
hitelek mértéke 2011-ben.

Tartalékot képeztek

Február 10-én a tizenöt napirend között olyan fontos kérdésekben hozott döntést Nyíregyháza
MJV képviselô-testülete, mint a 2011-es költségvetés, vagy a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának megújítása. Képünkön Szilvási István, Magera Tibor, Mussó László és
Petneházy Attila képviselôk (balról jobbra)
Tiszta lap
Az elsô napirendben, a polgármesteri beszámolóban
dr. Kovács Ferenc kiemelte,
hogy kitartó diplomáciai
munkával sikerült a szennyvízberuházás gordiuszi csomóját átvágni, ugyanis minden érdekelt perbeli fél, sôt
a Közbeszerzési Döntôbizottság is aláírta a folyamatban lévô perektôl való
visszalépést. Így mindhárom
peres eljárás megszüntethetô és ezzel együtt „tabula
rasa” (tiszta lap) teremthetô.
„– Kitartó munkával elértük
a nullpontot.” – mondta a
polgármester. Elhangzott az
is, ez volt a legésszerûbb
megoldás, hogy a legrövi-

debb idôn belül le lehessen
zárni ezt a már évek óta húzódó folyamatot. Mostanra
lezárult a mûszaki tartalom
felülvizsgálata, már februárban el lehet indítani az új
közbeszerzési eljárást immár peres kötelezettségek,
bizonytalan jogi helyzetek
nélkül. Megfelelô szakmai
elôkészítés és szerzôdéskötés után jó esély van rá, hogy
az idén nyáron megkezdôdjenek a munkálatok.

Nincs „kozmetikázva”
A költségvetés a decemberben Közgyûlés által elfogadott költségvetési koncepció
szempontjai szerint lett elôterjesztve. Eszerint egy való-

ságra alapozott, reális számokkal bíró költségvetés készült, ami a következô öt pillérre épül: a hivatali és intézményi struktúra átalakítása,
kontrolling, a hitel-átcsoportosítás szükségessége,
bevételcentrikus tervezés és
a kötelezô önkormányzati feladatok ellátásának prioritása
az önként vállaltakkal szemben. Az önkormányzat 2011ben szakítani kívánt a kiadásvezérelt költségvetéssel, az
elôterjesztés alapját ezért a
bevételek mértéke jelenti.

Csökken a költségvetési hiány
Rengeteg kötöttség és kevés
mozgástér állt rendelkezésH I R D E T É S

re az elôterjesztés elkészítéséhez, hiszen a felvett hitelek visszafizetésének ütemezése 2011-2012-ben jelenti a legnagyobb terhet az
önkormányzat számára,
másrészt a folyamatban lévô
beruházások, vállalt kötelezettségek elôl sem lehet kitérni. Ezért a hitelkonstrukciókról folyó tárgyalások mellett egy nagyon szigorú takarékossági program is megjelenik a költségvetésben. Ez
fôként az észszerûséget, a
párhuzamosságok kiküszöbölését, a meglévô tartalékok
feltárását, mozgósítását célozza meg.
Néhány számadat: 2 milliárd
550 millió forint az áthúzódó,
mûködéshez kapcsolódó kötelezettség 2010-rôl tárgyévre. A tervezett összbevétel

Az intézményrendszer fenntartása több mint 16 milliárd
forint kiadást jelent Nyíregyháza költségvetésében. A
szociális intézmények költségvetése egyelôre hat, az
oktatási intézményeké nyolc
hónapra van meghatározva.
A fennmaradó összegbôl tartalékot képeztek. Várhatóan
februárban indul egy konzultáció a tartalékok feltárására,
az ésszerû, racionális megoldások megtalálására, amit
egy külsô szakértôvel, de az
intézményvezetôk bevonásával végeznek majd el. Ennek

függvényében lesznek kibonthatóak majd a tartalékok. A
cél az, hogy a mûködôképesség biztosítva legyen és ne
kerüljön sor munkahelyek
megszüntetésére. Hatékony,
ésszerû, költségtakarékos
megoldást kell találni az intézmények mûködtetéséhez.

Struktúra-átalakítás
Már az ôszi igazságügyi
könyvszakértôi vizsgálat is
leszögezte, hogy a polgármesteri hivatal szervezeti
struktúrája nem hatékony,
nem követhetôek a hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó
felelôsségvállalás kérdése.
Nem megfelelô az osztályok
közötti együttmûködés. Az új
Szervezeti és Mûködési
Szabályzat a polgármesteri
hivatal munkájának teljes
körû, egységes szerkezetû
új szabályzata.
(Folytatás a 2. oldalon)

Közlemény
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése február 10én elfogadta a Polgármesteri Hivatal új szervezeti felépítését, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló
rendeletében. Az új szervezeti struktúrában a fôosztályvezetôi és osztályvezetôi állások betöltésére a hivatal
vezetôje pályázati hirdetményt tesz közzé, a Napló hetilap 2011. február 15-én megjelenô különszámában.

Látogatási tilalom
A Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. vezetése ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy teljes látogatási tilalmat rendelt el a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.
valamennyi gyógyító osztályán az emelkedô alsó légúti
hurutos esetek és influenzaszerû megbetegedések további
növekedésének elkerülése, illetve megelôzése érdekében.
A teljes látogatási tilalom 2011. február 9-étôl visszavonásig érvényes. A tilalom feloldásáról idôben tájékoztatjuk Önöket.
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Volán tarifaváltozások

távhô-áremelésen kívül a Volán-tarifák emelésérôl is
„megfeledkezett”. Emiatt
nagyobb arányú veszteség
alakult ki a Szabolcs Volánnál. A kialakult veszteséget
a Nyíregyházi Önkormányzatnak szerzôdés szerint ki
kell egyenlítenie. Ha nem
változnak a jegy- és bérletárak, akkor 2011-ben hasonló, illetve nagyobb veszteséggel kell számolnunk. A
jelenlegi gazdasági és eladósodottsági helyzetben
ezt a város nem tudja teljes
egészében magára vállalni,
hanem egy részét át kell hárítania az autóbusz-közlekedést igénybe vevôkre. Ez
átlagosan 12%-os emelést
jelent. A közgyûlésen elhangzott az is, hogy a megyei jogú városok átlagánál
jóval alacsonyabbak Nyíregyházán a jegyek és bérletek árai. A tarifaváltozások március 1-jével lépnek
életbe.

Az elmúlt évben a szocialista vezetésû önkormányzat a

További információ:
www.nyirhalo.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
A korábbi erôsen decentralizált munkaszervezet helyett
egy olyan funkcionális szervezet létrehozása volt a cél, ahol
nincsenek párhuzamosságok, közvetlen az ügyintézés,
van gazdája az ügyeknek és
nyomon követhetô az ügymenet. A korábbi osztályokat
három fôosztályba csoportosítja, ahol átlátható, hatékony
és követhetô lesz a rendszer.
Ezek a Gazdálkodási, Hatósági és Humán fôosztály.
Emellett feláll egy polgármesteri és egy jegyzôi kabinet.
A testület 17 igen és 3 nem
szavazattal elfogadta az elôterjesztést. Az új SZMSZ
2011. március 1-jétôl lép hatályba. A struktúraváltás kapcsán csoportos létszámleépítést nem tervez a hivatal.

Színes
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ECO-MIX plusz – pénzrôl és gazdaságról

NYÍREGYHÁZA
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Új pályázati lehetôségek

MEGHVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUM
Téma: „Az Érkerti lakótelep nagyvárosias
lakókörnyezetének minõségi megújítása”
címû pályázat
A tervezett program elemeinek bemutatása a
pályázat újbóli benyújtása okán
A lakossági fórumot kezdeményezte:
Kósa Tímea alpolgármester,
Tormássi Géza önk. képviselõ
A szakmai programot bemutatja:
Barabás Eszter – MEGAKOM Kft.,
Breuer András – Via Futura Kft.
Idõpont: 2011. február 17. (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Vécsey Károly Általános Iskola – étterem
(Vécsey köz 27.)
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõ városlakót!

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Tel.: 42/524-524

A gazdaság élénkítése
az Új Széchenyi Terv célja
Füzesséry Tibor
Az Új Széchenyi Terv olyan
gazdaságfejlesztési program, amely munkahelyek teremtésére ad lehetôséget.
Ezt dr. Molnár Ágnes, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára mondta
azon a nyíregyházi fórumon,
ahol a márciusban induló
program pályázatairól tájékoztatták az érdeklôdôket.
Az államtitkár szerint az Új
Széchenyi Terv lehetôséget
biztosít arra, hogy Magyarország gazdasági növekedése újra meginduljon, és
ismét a régió vezetô államává váljon.
Országjáró körútja során
Nyíregyházára érkezett az
Új Széchenyi Tervet bemutató program. A megyeházán tartott rendezvényen a
Nemzeti Fejlesztési Minisz-

térium munkatársai ismertették a pályázati lehetôségeket, illetve a fejlesztések fô
irányát. Márciustól 93 témakörben 1100 milliárdos forrásra pályázhatnak a vállalkozások. Az országjáró körút célja a terv bemutatása
mellett a szakmai konzultáció elôsegítése is. A rendezvényeken a vállalkozók elmondhatják véleményüket,
észrevételeiket, amelyet aztán beépítenek a pályázati
rendszerbe.
Nagyon fontos, hogy a meghirdetett 93 pályázaton elnyerhetô 1100 milliárd forint
a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra. A prioritások között az élen a munkahelyteremtés áll.
A szakemberek szerint az
induló program lehetôséget
teremt a gazdaság élénkítésére, és újabb munkahelyek

A fórumon nehéz volt ülôhelyet találni
teremtésére. A vállalkozások mellett az önkormányzatok is vizsgálják azt, hogy
mely területeken tudnának
pályázati forrásokhoz jutni.
Nyíregyházának is fontos,
hogy minél több vállalkozás
tudjon sikerrel pályázni, hiszen ez munkahelyeket teremthet, és nem utolsósor-

ban a várost gyarapítja az
ide érkezô pénz.
A rendezvényen arról is beszéltek a szakemberek,
hogy egyszerûsítették a pályázati eljárást is, ami sok
könnyebbséget jelent a pályázóknak. Az Új Széchenyi
Tervre márciustól nyújthatók
be a pályázatok.

2010. március 1-jétôl
nyújthatóak be az Új Széchenyi Terv pályázatai. Az
ÚSZT, követve az ezredfordulón megjelent Széchenyi Terv szellemiségét,
a gazdaság fejlesztését
elsôsorban a hazai mikro-,
kis- és közepes vállalkozásoknak kihelyezett forrásokon keresztül hivatott
elérni. A nemzeti összefogás kormánya a rendelkezésére álló rövid idô alatt
gyökeresen átalakította az
eddigi pazarló, átláthatatlan pályázati rendszert.
Az új, egyszerûsített pályázatok által az ÚSZT jelentôsen növelni kívánja a
hazai vállalkozásoknak kihelyezett támogatások
összegét. Az elkövetkezô
években 2000 milliárd forint hazai és EU-s forrás
áll a pályázók rendelkezésére.
Az új pályázati rendszer az
Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz kapcsolódó pályázatok
révén szeretné újraindítani
az ország gazdaságát.
A Foglalkoztatási Program
pályázatainak célja elsôsorban a hátrányos helyzetû munkanélküliek munkapiacra való belépésének és
tartós beilleszkedésének
támogatása.
A Vállalkozásfejlesztési
Program keretein belül
akár induló vállalkozások
is mikrohitellel kombinált
támogatást nyerhetnek el.
A már legalább két lezárt
üzleti évvel rendelkezô

vállalkozások eszközbeszerzései és információs
fejlesztései 30–40 százalékos támogatásban részesülhetnek. Ugyanebben a programban várják
a vállalati képzésekre irányuló pályázatok benyújtását.
A Tudomány-Innováció
Program pályázatainak
célja a vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységeihez kapcsolódó
eszközbeszerzéseinek,
információs tevékenységeinek támogatása akár
65 százalékos mértékben
is.
A Zöldgazdaság-fejlesztési Program pályázatainak
célja az ország energiafüggôségének csökkentése a
megújuló energiaforrások
elterjesztésén keresztül.
Épületenergetikai fejlesztésekre és megújuló energiaforrások telepítésére 50
százalékos támogatás érhetô el.
Javasoljuk a leendô pályázóknak, hogy idôben kezdjék el a pályázatok elôkészítését, ugyanis a pályázatok
2011. 03. 01-jétôl adhatóak
be a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.
Jó felkészülést és eredményes pályázást!
Bahor Árpád
pályázatmenedzselô
közgazdász
EuroAdvance Kft.
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A nyíregyházi Kodály Zoltán
Általános Iskola
(4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.)

felvételt hirdet a 2011 szeptemberében
induló elsõ osztályaiba.
Jelentkezni lehet személyesen, vagy a 06-42/508-700-as
telefonon, az iskola titkárságán 2011. február 18-áig.
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