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Első kézből
(lakossági tájékoztató folytatásokban) 9. rész
Amit az uniós pénzekről és a kibocsátott kötvényről tudni kell
780 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk az elmúlt 2 évben, melyhez 168 millió Ft
saját forrást (önerőt) tettünk, így közel 1 milliárd Ft értékű beruházás (vagyongyarapodás) jön létre
Abonyban, amely kizárólag az önkormányzati fejlesztéseket tartalmazza. Az egyéb (magán és állami)
beruházásokkal együtt 4 milliárd Ft értékű fejlesztés valósul meg városunkban, mely érezteti hatását.
Gyakorlatilag a befektetett pénzt megötszöröztük. Erre a kötvény és az európai uniós pénzek nélkül
nem lett volna lehetőségünk. Az EU a tagállamoktól tagdíjat szed, melyet különböző támogatások
formájában visszaoszt a tagok között. A támogatások célja elsősorban a mezőgazdasági termelés
fenntartása. Cél, hogy Európa ne szoruljon élelmiszerből behozatalra, maradjon önellátó, de felesleg
se termelődjön, mert a túltermelés leszorítja a felvásárlási árakat és ez a termelők bevételét,
megélhetését rontja. Ezért vannak a termelési kvóták. Napjainkban is az EU bevételeinek felét a
mezőgazdasági termelés szabályozására, támogatására fizeti ki. A bevételek másik felét az átlagnál
hátrányosabb helyzetű országok felzárkóztatására költik. A felzárkóztatás egyrészt az anyagi jellegű
beruházásokból áll, mint útépítés, közművek fejlesztése, környezetvédelmi fejlesztések,
szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, másrészt oktatás-képzésből. Olyan fejlesztéseket támogat az
EU, mely javítja az életszínvonalat, elősegíti a környezetszennyezés csökkentését, valamint azt, ami
hosszútávon megtérül. Ez érvényes a képzésre is, hiszen a jól képzett munkaerő, ha idegen nyelvet is
beszél, rugalmasabban alkalmazkodik a változó igényekhez, és képes munkahelyet találni, értéket
teremteni. A környezetvédelem kiemelt szerepet kap, mert fontos, hogy a Föld unokáink számára is
élhető legyen. Az EU a támogatásokat nem automatikusan osztogatja az igényeknek megfelelően,
hanem szigorú feltételek, szabályok mellett pályázni kell érte. Minden egyes pályázatnál meg kell
felelni az elvárásoknak. Jól előkészített, tervekkel és költségvetéssel alátámasztott pályázatokkal
lehet pénz nyerni. Magyarország a 2007-2013 közötti költségvetési ciklusban 8000 milliárd Ft uniós
támogatásra jogosult, ez sokkal több pénz, mint amennyit tagdíjként befizetünk. A 8000 milliárd
forint kizárólag csak azokra a fejlesztésekre fordíthatóak, amelyeket az Európai Bizottság Brüsszelben
jóváhagyott. Ezt a pénzt felélni nem szabad. Minden pályázati pénzzel szigorúan el kell számolni. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írja ki a pályázatokat, melyek interneten mindenki számára
elérhetőek. A benyújtást követően a pályázatokat független szakértőkből álló bizottság bírálja és
értékeli. Ha valami hiányzik, vagy nem pontosan értelmezhető a beadott anyagban, akkor
hiánypótlásra szólítanak fel, és tisztázó kérdéseket tesznek fel. Erre időben és megfelelő válaszokat
kell adni, mert különben a kérelmet, azaz a pályázatot elutasítják. Egy- egy témakörben (útépítés,
iskolafejlesztés, csatornaépítés) nagyon sok pályázat érkezik a közreműködő szervezethez. A bíráló
bizottság a pályázatokat pontozza és rangsorolja. Csak a szakmai követelményeknek megfelelő,
bizonyos ponthatárt elérő pályázatok támogathatók. Ezt követően a Regionális Fejlesztési Tanácsok,
egyes esetekben a Kormány döntenek arról, hogy végül a benyújtott kérelem támogatható-e.
Miért jó nekünk az európai uniós tagság?

A pályázaton nyert támogatásokat nem kell visszafizetnünk. Egyrészt vagyonunk gyarapodik, az
életminőségünk javul, hiszen az utak, az épület-felújítások, a városfejlesztés általánosan kihat
közérzetünkre, másrészt a beruházásokkal közvetlenül, vagy közvetve munkahelyet teremtünk.
A kötvényt viszont - ami a pályázatok önerejét biztosítja - vissza kell fizetnünk. 2008-ban 2,2 milliárd
forint értékű kötvény kibocsátásával megteremtettük a fejlesztésekhez szükséges fedezetet, és
kiváltottuk a kedvezőtlen kamatozású hiteleinket, mint a fejlesztési-, likvid- és folyószámla-hiteleket.
A kötvény is egy hosszú lejáratú (20 éves) hitel, melyből a fel nem használt keret állampapírban
kamatozik. 2 milliárd 88 millió Ft most is rendelkezésre áll. A kötvény egy olyan hitelkeret, melynek
felhasználását az önkormányzat szigorúan leszabályozta, és kizárólag olyan pályázatokhoz
használható fel, ahol a befektetett önrész a pályázaton elnyert pénzzel megsokszorozódik, ezáltal a
város vagyongyarapodásához vezet. Jelenleg a lekötött értékpapírok kamata magasabb, mint a svájci
frank alapú kötvény kamata. Ez a kamatnyereség ( a másfél év alatt több mint 112 millió Ft) segíti
gazdálkodásunkat. Nagyon fontos viszont a város számára, hogy a forint erős legyen, a gazdaság és a
pénzvilág stabil maradjon. Stabilitás és gazdagodás mellett nem lesz gond a kötvény visszafizetésével.
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