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A kormányprogram önkormányzati vonatkozásairól a 4–5. oldalon írunk.

Az iskolapélda valamely tulajdonságot feltűnő szemléletességgel mutató jelenség. Ilyen jelenség, hogy a jövő évi költségvetésről beterjesztett törvényjavaslat
értelmében – már amennyiben a parlamenti vita során a javaslat e része nem
módosul – jobban támogatja az állam az egy-egy többcélú kistérségi társulás
által, s jóval kevésbé az egyes önkormányzatok – esetenként a kistérségi határokon átnyúló – iskolafenntartó társulásai által működtetett tanintézmény diákjait. Ez a jelenség olyan diszkrimináció, amely feltűnő szemléletességgel mutatja, hogy egy nem kellően előkészített törvényjavaslat tartalmazhat törvényellenes passzusokat is. Ezért lett

a címe a 6–7. oldalon olvasható az írásunknak, amely megindokolja, hogy miért
elfogadhatatlan a helyi önkormányzatok számára a költségvetési kormány-előterjesztésben szerepeltetett, tervezett rendelkezések egész sora, emellett annak
bizonyítására törekszik, hogy az országos önkormányzati érdekszövetségekkel
folytatandó, a parlamenti döntést megelőző, kötelezően előírt egyeztető tárgyalások megspórolásával a kormány saját magának ártott és árt.

A közösségi közlekedés
egyre inkább ellehetetlenülő
állapota ma elsősorban
az aprófalvakban élőket sújtja,
de néhány éven belül
– leszakadó rétegek
élőhelyeiként –
országrészeket gettósíthat.
A fotót Schiller Zsuzsa
készítette.

című összeállításunkat
egy, az ország megmentéséről
folytatott,
a TÖOSZ által szervezett
műhelybeszélgetésről
szóló tudósítás vezeti be.
19–27. oldal

A zöldfelület ápolástól – a hóeltakarításig

Kérjük, válassza a husszútávon is jó megoldásokat!

Környezetápolás
technikai üzletág 4181
Nádudvar, Bem J. u. 1.
Tel: 54-525-601
Fax: 54-480-203
E-mail:
matrai@kite.hu

spa_PR.qxd

2004.10.05.

17:03

Page 1

III. Egészségturisztikai
szakkiállítás,
konferencia és vásár
2004. november 12–14.

Budapest, Műcsarnok
H-1146 Budapest, Dózsa György út 37.
Egészségünk megőrzése kulcsfontosságúvá vált a mai rohanó világban. Betegen
lehetetlen megfelelni az egyre növekvő elvárásoknak. Fontos, hogy megismerkedjünk olyan alternatív lehetőségekkel, melyek elősegítik megteremteni
a testi-lelki harmóniát. Kell lennie egy olyan fórumnak, mely összegyűjti a
lehetőségeket egy helyen, minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtva a
nagyközönségnek.
Ezt a célt szolgálja az idén már harmadik alkalommal megrendezésre
kerülő Spa&Wellness Egészségturisztikai szakkiállítás, konferencia
és vásár. Az eseménynek a Műcsarnok ad otthont 2004. november
12–14. között.
A kiállítók három fő területre oszthatók: az első szekció a turizmust
foglalja magába. Ide sorolhatók a termál és hévizes fürdők, uszodák,
strandok, élményfürdők, aquaparkok, gyógyszállók, wellness programokat kínáló utazási irodák. A második csoportba tartoznak a különféle
wellness szolgáltatásokat és termékeket nyújtó intézmények. A kiállítás
harmadik része pedig a különféle gyógyászati eljárásokkal, gyógymódokkal
foglalkozik.
A pénteki napon elsősorban a szakmai látogatókat, míg szombaton és vasárnap a
nagyközönséget várjuk szeretettel. A hétvégi programokra felnőtteknek 650 Ft a belépő,
diákok és nyugdíjasok ingyenesen látogathatják a rendezvényt.
Bővebb információ: Oláh Ingrid Kiállítási Igazgató, Tel: (06-1) 461-7480, 461-7481 • www.spahungary.hu • spa@geomedia.hu

A NOVA típusú utasváró nevében
és megjelenésében új, de az igényes
kivitelezésben, a korrekt
felületvédelemben a régi.
A 6,2 m² lefedettségü utasváró
ára is önmagáért beszél:
259 000 Ft/db + áfa + fuvar
+ igény esetén szerelés.
További felvilágosítás: ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
Tel./fax: 62/245-368, 245-090
Internet: www.delﬁn.hu/alma-rend
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Az Országgyűlés többsége által
2004. szeptember 27-én elfogadott program (Lendületben az ország! A köztársaság kormányának
programja a szabad és igazságos Magyarországért – 2004–2006) mindössze negyven oldalas dokumentum. Az eddigi kormányprogramok jellemzője – hogy részint túl általános,
részint indokolatlanul konkrét – megﬁgyelhető az új kormány programjában is. Az alábbi elemzés célja nem a kormányprogram politikai minősítése, hanem annak áttekintése,
hogy miként jelenik meg a programban az önkormányzatiság¹, s ennek alapján milyen változás várható az állam és az önkormányzatok
viszonyában.
MINDENNAPOK

A kisebb és hatékonyabb állam megteremtésére irányuló kormányprogramban végigvonuló elvárás-sor
– a hatékonyság, a teljesítőképesség, az eredményesség
és a költségtakarékosság – elsődlegesen az állami szervekre vonatkozik, de értelemszerűen alkalmazandó az
önkormányzati szférára is.

TULAJDONRENDEZÉS
A túlzott állami gazdasági szerepvállalás csökkentése
a programban a privatizáció befejezésének része: „A ma
állami tulajdonban lévő, de nem vagy rosszul hasznosított ingatlanokat – ha az érintettek vállalják a hasznosítást
– átadjuk az önkormányzatoknak. Ezzel is a helyi közösségeket szolgáljuk.” Az állami és önkormányzati tulajdon
kérdésének végleges rendezése az önkormányzati szféra
régi követelése és az értelmes vagyonjuttatással valóban
a helyi közösségeket lehetne szolgálni. Ehhez a részletszabályok megfogalmazásakor törekedni kell a célszerűség és ésszerűség érvényesítésére, a felesleges állami
korlátok megszüntetésére. Emellett fel kell gyorsítani az
önkormányzatok kezelésében lévő egyházi tulajdonú ingatlanok tulajdonrendezését. És végig kell gondolni, hogy
a pénzbeli, vagy természetbeli „megváltáshoz” szükséges
hiányzó költségvetési forrást milyen banki támogatással
lehetne ésszerűen kiváltani.
¹ A kormányprogramban az önkormányzatiság 5, az önkormányzatok ugyancsak 5,
az önkormányzati jelző 4, az önkormányzat kifejezés 2 esetben fordul elő.
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POLGÁREGYENLÔSÉG
„Magyarország minden polgára egyenlő – függetlenül
attól, hol lakik.” A kinyilatkozás az egyes kormányzati intézkedések folytán válhat valósággá. Az épülő Magyarország című alfejezetben megfogalmazott ígérvények ezt célozzák: Budapest fejlesztése, a 4-es metró és
az M0-ás körgyűrű építése; autópálya építése Nyíregyházáig, Debrecenig, Szegedig, Dunaújvárosig, a Balaton
déli részén; az északi Duna-híd megvalósítása; a városi
tömegközlekedés támogatása, a települések útjainak felújítása. „A kormány országos programot indít, amelynek
keretében az önkormányzati utak burkolatának tartós
felújításához az állam minden önkormányzati forinthoz
hozzátesz még egyet.” Ez az elképzelés már megjelenik
a 2005. évi költségvetés tervezetében. Ugyancsak az elérhetőség érdekében a program kimondja: „Folytatjuk
a négy és öt számjegyű utak, valamint az önkormányzati bekötőutak építését. Támogatjuk az önkormányzatok segítségével a települések, különösen a zsáktelepülések közötti hiányzó útszakaszok építését.” A települések
megközelíthetőségének javítása valóban elengedhetetlen
a munkahelyek megteremtése és megtartása szempontjából, így valamennyi önkormányzat érdeke.

LAKÁSHOZJUTÁS
Az igazságosabb otthonteremtési politika keretében
a kormányprogram meghirdeti: „A legnehezebb helyzetben lévők számára – az önkormányzatokkal együttműködve – új lakbér-támogatási rendszert indítunk.
Az önkormányzatok szociális bérlakásainak számát növelheti, hogy jelentős kedvezményt kapnak a lakásukat
az önkormányzatoknak bérbeadók. Folytatjuk a reménytelen helyzetbe került családok adósságának rendezését.
Folytatjuk a panel-felújítási programot.” Az önkormányzatok érdekeltek a településeken élők jövedelmi és életviszonyaihoz igazodó lakáspolitika kialakításában, így
minden bizonnyal partnerei lesznek az új lakásprogram
megvalósításának.

FALUMENTÉS
A kormányprogramban külön alfejezet (Esély a falunak
és a magyar vidéknek) foglalkozik a kistelepülések ügyével: „A mai Magyarország egyik égető társadalmi problémája a falvak elnéptelenedése, a falun élők gyakran kilátástalan helyzete. Ez a folyamat azzal a veszéllyel jár,
hogy elveszítjük egyik legnagyobb nemzeti, kulturális
kincsünket. A magyar falu megmentése nemcsak nemzeti hagyományaink és kultúránk egyik fontos részének
megőrzését, hanem egy életmód fennmaradásának esélyét teremti meg.” A program értékelésével egyetértve
a helyi önkormányzatok szorgalmazzák, hogy minél

előbb kezdődjön meg a 2005-re meghirdetett a falu éve
program részletes kidolgozása, s a források elosztásakor
a pozitív diszkrimináció érvényesítése.

DECENTRALIZÁLÁS
A modern és demokratikus köztársaság elnevezésű fejezeten belül a Szolgáltató közigazgatás a polgárokért című
alfejezet foglalkozik kifejezetten az önkormányzatiság
és a közigazgatási reform kérdésével. A program leszögezi: „A rendszerváltás egyik legnagyobb vívmánya az
önkormányzatiság megteremtése.”
A Gyurcsány-kormány programja lényegét tekintve
megismétli a Medgyessy-kormány programját ², mivel
decentralizációt és a regionalizációt helyezi a központba: „Európai uniós csatlakozásunk is megköveteli a közigazgatás átalakítását. A közigazgatás átalakításának
iránya a decentralizáció és a regionalizáció lehet. A kormány vallja, hogy a döntéseket a lehető legközelebb kell
meghozni az emberekhez. Bízunk a polgárokban, bízunk
a helyi közösségekben, hiszen ők, az érintettek tudják legjobban, mire van szükségük. A döntéshozatal decentralizálása, az önkormányzatiság erősítése egyben a lehetőségek és felelősségek kiterjesztését is jelenti. Magyarország
közigazgatását ennek megfelelően úgy kell átalakítani,
hogy központi szerepet kapjanak benne a régiók. Hoszszú távon választott régiókra van szükség.”
A jelenlegi politikai realitásokat figyelembe véve
a program azt is kinyilvánítja, „hogy a szükséges közigazgatási átalakítások teljessége ebben a ciklusban már
nem valósítható meg, hiszen az ellenzék aktív támogatására is szükség volna. A kormány ugyanakkor megteszi
a szolgáltató közigazgatás kiépülését elősegítő azon lépéseket, amelyekre a ciklus politikai körülményei lehetőséget nyújtanak számára. ”
Az új kormány tehát – a programja szerint – szintén
eltökélt a fejlesztési döntéseknek a régiók és kistérségek
szintjére történő telepítésében, a kérdés „csupán” az,
hogy az elődjéhez képest mennyire sikerül a tényleges
decentralizációt megvalósítania. A program kinyilvánítja, hogy a kormány ösztönözni kívánja a települések
kistérségi összefogását, amivel ugyancsak egyet lehet érteni, hiszen a cél a program szerint az, hogy „a legkisebb
2 Lásd Medgyessy Péter kormányának programját (5.2.): „A kormány egyik alapvető
feladata a decentralizáció, a túlzottan központosított kormányzati hatalom ésszerű
lebontása. Ebből a szempontból alapvető feladat a települési önkormányzatok hatásköreinek bővítése és hatáskörük pénzügyi alátámasztása önkormányzati ﬁnanszírozási reform útján. Az európai uniós csatlakozás határozottan megköveteli – az
egyébként is szükséges, de politikai okokból rendre elhalasztott – önkormányzati
reform végrehajtását. A kormány elképzelése szerint a reform három részből áll. Az
alap a községi és városi, azaz a lakossághoz legközelebb álló önkormányzatok autonómiájának megerősítése, ezt követi az úgynevezett ’kis térségek’ – alapvetően az
önkormányzatok társulásával való – kialakítása, végül pedig a regionális közigazgatás létrehozása. Így a kormányzati periódus végére a jelenlegi megyei önkormányzatok helyett kiépíthető a választott regionális önkormányzatok rendszere. A kormány
ezzel összhangban álló önkormányzati ﬁnanszírozási reformot dolgoz ki.”

településen élők, az ő gyermekeik is elérhető közelségben
korszerű, magas színvonalú oktatásban, egészségügyi ellátásban részesüljenek, esélyeiket, lehetőségeiket ne korlátozzák egy-egy kistelepülés szűkös erőforrásai.” A kérdés „csupán” az, hogy milyen módszerekkel és mekkora
hatékonysággal sikerül ösztönözni a kistérségi együttműködéseket.
A célok megvalósítása, valamint a közigazgatás gyökeres átalakításának előkészítése érdekében a kormány
előkészíti a közigazgatás átalakításának középtávú programját.
Remélhetően ennek kimunkálásába egyaránt bevonják
az önkormányzatokat és érdekképviseleti szervezeteiket.
Az önkormányzati és közigazgatási rendszer átfogó átalakítása igényli az érintett szervezetek, a politikai pártok
és a társadalom széles körének támogatását.

ELEKTRONIZÁLÁS
A közigazgatás reformjával szoros összefüggésben van
az információs társadalom kiépítésének állapota. A kormányprogram kinyilvánítja: „2006 elejére 4000 eMagyarország-pontot létesítünk, így minden magyar település
csatlakozni fog a hálózathoz. Támogatjuk az elektronikus közigazgatási megoldásokat: az elektronikus önkormányzatot, az elektronikus szolgáltatásokat, a digitális
aláírás általánossá tételét.”
A megfogalmazott célok imponálóak és remélhetőleg – összefogással – megvalósíthatóak, az elektronika nyújtotta lehetőségek gyakorlati használatával pedig
valósággá válhat az e-önkormányzás és az e-közigazgatás egyaránt.

FORRÁSMEGOSZTÁS
A Gyurcsány-kormány programja az önkormányzatok
tekintetében némi hangsúly-eltolódásokkal és konkrétumok megfogalmazásával.vállalkozik az előző kormány
által megkezdett folyamatok folytatására. A programból
érzékelhető, hogy az új kormány fontosnak tartja az önkormányzatokat. A programban viszont nincsen utalás
az önkormányzati ﬁnanszírozási reformra. Bevezető részében hangsúlyozza ugyan, hogy „Erősítsük az önkormányzatiságot!”, ám hogy ez a kijelentő mondat ne jelmondat legyen csupán, a jelenlegi korlátozott törvénykezési keretek között is meg kell kezdődnie a tényleges
decentralizációnak és az új forrásmegosztásnak az állam és az önkormányzatok között. Amennyiben ez így
lesz, s ha a Gyurcsány-kormány egyéb intézkedéseiben
is önkormányzatbarátnak bizonyul, abban az esetben
számíthat az önkormányzatok együttműködésére és támogatására.
Sólyom Z.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Történt pedig, hogy 2004. szeptember 21-én, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége elnökségének kibővített ülésén – amelyen meghívottként
képviseltette magát (amire még nem volt példa) a Megyei Önkormányzatok
Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Községi ÖnkormányzaH A R C O K
tok Szövetsége is – maga a tisztségében megerősített pénzügyminiszter beszélgetett (erre se volt még példa) a magyarországi helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőivel. És tájékoztatta őket a 2005. évi, akkor még formálódó, a társminiszterekkel nem
egyeztetett, s a parlamentnek csak e procedúra után, egy teljes hét késéssel, október 7-én
benyújtott költségvetési törvényjavaslat jellemzőiről. Szeptember 21-étől október 7-éig volt
elég idő ahhoz, hogy a kormány és az országos önkormányzati érdekszövetségek képviselői
a költségvetés egészéről érdemi egyeztető tárgyalásokat is folytassanak, ám a belügyi tárca
ilyesfajta tárgyalások megszervezéséért felelős illetékesei gyaníthatóan mással voltak elfoglalva (jó ideig azt se tudták, hogy ki marad illetékes közülük), így az érdekegyeztetés – e sorok írásáig – elmaradt.

AVAGY MIÉRT ÁRT A KORMÁNYAK
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYJAVASLAT
ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉSÉNEK
HALOGATÁSA
Az egyeztetést, persze, a törvényjavaslat benyújtása után is meg lehet
ejteni, mert a törvény csak a parlamenti döntéshozókat köti az önkormányzati álláspont ﬁgyelembevételéhez.(„Az országgyűlési költségvetési
döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel lefolytatott egyeztetés
után, a véleményük figyelembevételével kell meghozni.”). Csakhogy
a költségvetés kormány által javasolt
fő számain – az eddigi gyakorlat szerint – egyfelől (a kormánypárti oldalon ülők) már nem nemigen szándékoznak, másfelől (az ellenzéki oldalon ülők) már nemigen tudnak változtatni, még ha az önkormányzati
érdekszövetségek véleményét ismerik, s ﬁgyelembe veszik is. Ezért van
az, hogy a költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitájában – legalábbis
az eddigi gyakorlat szerint – az önÖ N K O R M Á N Y Z A T
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kormányzati érvek már hosszú ideje
elhangzanak ugyan, de többségükre egyfelől süketek a fülek, másfelől
szinte kizárólag a törvényjavaslat elfogadhatatlanságának indoklásához
használják őket. És az önkormányzatoknak a lehető legjobbat nyújtani
akaró kormány esetében is az a látszat, hogy a TÖOSZ (merthogy rendre ez a szövetség szolgáltatja a legmegalapozottabb érveket) az ellenzéknek a kormány lejáratásában segít. Valójában azonban – mivel az igazán nagy dolgok korántsem a parlamenti vitában dőlnek el – a TÖOSZ
a kormánynak segít(ene) a költségvetést az önkormányzatok által is elfogadhatóvá alakítani. Amiért is nem
kell jóstehetség annak megjövendöléséhez, hogy a TÖOSZ legközelebbi (e sorok olvasásakor már megtartott) elnökségi ülésén e testület első

dolga lesz (volt) a költségvetési törvényjavaslat egészéről mielőbbi érdekegyeztetést a belügyminisztertől
követelni.
Mert nemcsak az önkormányzatoknak, hanem a kormánynak is
létérdeke, hogy a TÖOSZ érveinek
kormánypárti körökben legyen foganatja.
Ehhez pedig nem elég, hogy a hivatalos egyeztető fórumokon a költségvetés némely részeleméről tárgyaljanak. Ilyen részelemek például
a közszolgálati szféra számára kidolgozott bérpolitikai javaslatok sora.
Ezekről az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban hiába
esett szó, mert a költségvetési törvény
tervezetének eme elemeit tartalmazó
részén az ott elhangzott szavak jottányit sem változtattak. Vagy azért
nem, mert e fórum kormányzati szó-

vivői (a munkaügyi és a pénzügyi államtitkár) meggyőzhetetlenek, vagy
azért nem, mert nem volt és nincs felhatalmazásuk arra, hogy meggyőzhetőek legyenek. A tanács ülésén ők
terjesztették elő és indokolták a kormány javaslatát. Álláspontjuk szerint
a javasolt bruttó 6 százalékos közalkalmazotti keresetnövelés reálértéknövekedést eredményez (amennyiben
4,5 százalékos lesz az inﬂáció); a közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek a 8 százalékos növelésére tett
ajánlat gáláns (mert ﬁgyelembe veszi,
hogy az illetménytábla idén nem változott); s önmagában reálérték-javító
a köztisztviselők és a szolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának
4 százalékos növelése. Előterjesztésükben nem rejtették véka alá, hogy
a közalkalmazotti keresetnövelés másfél százalékát az önkormányzatoknak
saját forrásból, a köztisztviselők teljes
bérnövekményét és az egyhavi külön
juttatást (a 13. havi illetményt felváltó
év eleji egyhavi összeget) pedig helyi
szervezési intézkedésekből (magyarán
létszámleépítésből) származó forrásból kell előteremteni.
A munkavállalói oldal szóvivői
(a Szakszervezetek Együttműködési
Fórumának két alelnöke – a Magyar
Köztisztviselők és Közalkalmazottak
Szakszervezetének főtitkára és a Pedagógusok Szakszervezetének megbízott főtitkára – valamint egy ügyvivője – a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének főtitkára)
elsősorban elégtelennek minősítették a kormányjavaslatban foglaltakat. Hangsúlyozták, hogy – különös
tekintettel a sztrájkbizottsági megállapodásban foglaltakra – a 2004.
évi rendezetlen ügyeket is le kell zárni, s a közalkalmazotti illetménytáblák 14 százalékos növelésére tartottak igényt. Elfogadhatatlanul kevésnek vélelmezték a köztisztviselői illetményalap 4 százalékos, a közalkalmazottaknak szánt keresetnöveléstől elmaradó emelését, s elmondták, hogy
csakis a feladatokkal összhangban
álló létszámcsökkentésekről van értelme eszmét cserélni. Mindemellett
– az önkormányzati oldalon utóbb
kinyilvánított állásponttal egyezően
– a keresetnövelés forrásait teljes egészében az államtól igényelték.

Az önkormányzati érdekképviseletek szóvivője (jelesül a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára) a javasolt keresetnövekedés mértékét nem véleményezte, ezzel szemben kifejtette,
hogy a közalkalmazotti keresetnöveléshez hiányoznak az önkormányzati
források (megemlítvén, hogy a kormány évközi egy százalékos támogatási ajánlatát éppen e források hiánya
miatt várhatóan kevés önkormányzat
fogadja el). Ellenezte a közszféra tervezett „kettévágását” (nevezetesen,
hogy a közigazgatásban a bérfejlesztést szervezési intézkedésekből származó megtakarításból kelljen végrehajtani). A következő esztendőre
reális mértékű, azaz kifejezetten ezt
a célt szolgáló állami forrástöbbletből finanszírozható keresetfejlesztést javasolt, mert – mint mondta –
az önkormányzatoknak nincsenek
tartalékaik.
Minderre a kormányzati oldal szóvivői azt válaszolták, hogy a létszámmozgásokról és azok kezeléséről, bizonyos arányokról a kormányzat
kész tárgyalni, mi több, a közalkalmazottaknál az illetménytáblák emelési mértékében van bizonyos mozgástere, ám a ﬁnanszírozás módján
gyakorlatilag nem változtathat: a növekmény külön ﬁnanszírozására vonatkozó önkormányzati javaslat kezelhetetlen.
Különös válasz ez, s arra utal,
mintha bizony a kormány még mindig nem fogta volna fel, hogy a szakszervezetekkel az önkormányzatok
számlájára alkut kötni lehet ugyan,
de mert kivitelezhetetlen, ezért önveszejtő próbálkozás.
Mert valójában mi az, ami kezelhetetlen? Az önkormányzati javaslat? De hiszen a keresetnövelés forrásait teljes egészében az államtól igényelték a munkavállalói oldal szóvivői is!
Ezért kormányzati érdek az önkormányzati szövetségekkel mielőbb
egyeztetni a költségvetési törvényjavaslat egészéről. Hogy ne legyenek
a kormány által ajánlott bérpolitikai
javaslatok az önkormányzatok számára elfogadhatatlanok. Hogy ne adjon okot a legnagyobb magyarországi önkormányzati érdekszervezetnek

a kormány önkormányzatbarát mivoltát is megkérdőjelezni.
Kormányzati érdek belátni, hogy
a TÖOSZ okkal utasítja el az állami
forráshiányból eredő feszültségeknek az önkormányzatokra hárítását,
okkal igényli az államtól a közszolgálati keresetnövelés azonos mértékű ﬁnanszírozását (hogy az állam ne
ossza meg sem a közszolgálati sem
az önkormányzati szférát), s okkal hívja fel a figyelmet arra, hogy
amennyiben fedezetnélküli bérfejlesztésre kényszerülnek az önkormányzatok, abban az esetben óhatatlanul csökken (a létszámmal együtt)
a közszolgáltatások színvonala. Ami
a kormánynak (is) árt.
Amennyire a TÖOSZ értékelni
tudja a törvényjavaslatban szerepeltetett változásokat (a részleges decentralizációt, a szociális juttatások és uniós pályázati alap növelését, a helyi közforgalmú közlekedés
és a szilárd burkolatú belterületi utak
felújításának állami támogatását,
az egyes állami tulajdonú vállalkozói vagyon önkormányzati tulajdonba adását), legalább annyira érdemes
megfontolni a TÖOSZ kritikus észrevételeit. Például, hogy a normatívák
összegének, a fejlesztési forrásoknak
a megkurtítását, a dologi kiadások
növekedésének immár hagyományos
kompenzálatlanságát nem támogathatja a tagsága érdekeinek érvényesítésére törekvő szervezet.
Kormányzati érdek érdemi –
és a parlamenti döntéshozatalt feltétlenül megelőző – egyeztető tárgyalás témájává tenni, hogy a többcélú kistérségi társulások támogatására szánt összeg növelésének forrását miből kellene és miből lehet előteremteni, mert ha ez a növekmény
a többcélú társuláson kívül ellátott
intézmény-fenntartási formában
megvalósított feladatellátás támogatásának megkurtításából származik,
akkor a már működő társulások lehetetlenülhetnek el. Ráadásul a gyerekek nem megkülönböztethetők aszerint, hogy többcélú, vagy más önkormányzati társulás által működtetett
iskolába járnak.
Ez a költségvetési törvényjavaslat
iskolapéldája is.
Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének szervezésében 2004. szeptember 23–24-én Budapesten tartották
a CEMR nemzeti szekciók és társult tagok főtitkárainak és
igazgatóinak értekezletét, amelyen 23 országból 55 képviselő
CSATLAKOZÁSOK
vett részt. A rendezvényen magyar részről a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét dr. Zongor Gábor főtitkár, Krausz Veronika
és Pozsgai Péter nemzetközi titkárok; a Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetséget dr. Dombóvári Ottó titkár, az Európa Tanács magyar delegációjának titkárságát Simó Brigitta képviselte. Az értekezletet dr. Zongor Gábor
nyitotta meg és Jeremy Smith, a CEMR főtitkára volt a tanácskozás hivatalos levezető elnöke. A tanácskozás napirendi pontjai a CEMR idei és jövő évi
munkaprogramjára, a szervezet ﬁnanszírozási és strukturális felépítésére, az
általa támogatott programok megvitatására, a jelentősebb rendezvények és
kezdeményezések ismertetésére vonatkoztak.

CEMR-TANÁCSKOZÁST
szervezett
A TÖOSZ BUDAPESTEN
Az értekezlet résztvevői a főtitkár javaslata alapján A CEMR és Európa
2005-ben címmel beterjesztett munkaprogramot vitatták meg. Ez a program az Európai Alkotmány ratifikálási folyamatára, az új 2007-2013
időszakra vonatkozó strukturális
támogatási rendszer kialakítására,
a közszolgáltatások nyújtásának új
módozatainak önkormányzati szempontú szabályozására fókuszál, és –
az Európai Önkormányzati Charta
20. évfordulójára – megfogalmazza a XXI. századi önkormányzás új
koncepcióit.
A leghevesebb vitákat kiváltó napirendi pont az Európai Alkotmányra vonatkozó CEMR-javaslat volt. Ismeretes, hogy az állam- és kormányfők 2004. július 18-án Brüsszelben elfogadták Európai Unió Alkotmányáról szóló szerződést, amelyet 2004.
október 29-én Rómában írtak alá. A
szerződés ratiﬁkálási folyamatának
a tagországokban 2006-ig kell befejeződnie. A budapesti értekezlet lehetőséget nyújtott arra, hogy az önkormányzati szövetségek képviselői
és a CEMR nemzeti szekcióinak veÖ N K O R M Á N Y Z A T
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zetői megosszák egymással információkat az egyes országok ratiﬁkálási
szándékáról. A CEMR tervezi, hogy
támogatja az Európai Bizottság 1000
vita Európáról elnevezésű kiadványát és saját kiadványt is megjelentet a szerződésnek a helyi és regionális önkormányzatoknál megjelenő
hasznairól. Az értekezlet résztvevőinek megosztott volt a véleménye arra
vonatkozólag, hogy a CEMR milyen
mértékben támogassa a ratiﬁkálási
folyamatot. E témáról a CEMR a jövőben hoz döntést.
A közszolgáltatásokkal kapcsolatos témákban 2004 áprilisában a bizottság egy, a PPP-kre* vonatkozó
Zöld Könyvet adott ki, amely egy
nagy részben technikai részleteket
megvitató dokumentum és a különböző típusú PPP-kre vonatkozó jogi
szabályozásokat vizsgálja. A CEMR
fő célja, hogy a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb szabadságot
kapjanak közszolgáltatásaik kihelyezésében, anélkül, hogy az EU-szabályozás arra kényszerítené őket, hogy
szolgáltatásukat a piaci versenyeztetés szabályainak vessék alá. Ezt a tö-

rekvését a CEMR a közérdekű szolgáltatásokra, illetve a helyi önkormányzás elveire alapozza. A köz- és
magánszféra úgynevezett PPP-ﬁnanszírozási struktúrában való együttműködésének közérdekű jellege miatt az Osztrák Városok Szövetsége
útmutatót készít a PPP jogi, technikai és pénzügyi feltételeinek bemutatása céljából.
A CEMR Aalborg városával, s az
ICLEI-el közösen idén júniusban,
Dániában, a fenntartható városok
témakörében rendezte meg a negyedik európai konferenciát, amelyen
45 ország 1000 önkormányzata képviseltette magát. A CEMR támogatni kívánja a aalborgi határozatot,
amelynek prioritásai között szerepel
a demokratikus döntéshozatal, s korszerű menedzsment-eszközök használatának ösztönzése; a természetes
erőforrások védelme; a várostervezésben a környezetvédelmi, társadalmi, egészségügyi és kulturális szempontok ﬁgyelembevételének szorgalmazása; a jobb mobilitás ösztönzése,
az egészségügyért, a lakosok egészségének és jóllétének védelmének érdekében folytatott helyi akciók támogatása, a környezetvédelem károsítása
nélkül fenntartható gazdaság, s a foglalkoztatás ösztönzése; a társadalmi
egyenlőség és igazságosság érvényre
juttatásának segítése.
A kampánynak Európai Bizottság általi pénzügyi támogatása megszűnt, ezért a kampány folytatása érdekében egy külön szervezet kialakításának lehetőségről is tárgyaltak
a résztvevők, de ezt a javaslatot elvetették.
A test vér városi téma keretében a testvérvárosi program jövőjét és költségvetését vitatták meg.
(A CEMR test vér városi titkárai
és az Európai Bizottság képviselői
utóbb, október 11-én Brüsszelben
megbeszélték az új kiírás feltételeit,
erről külön cikkünkben és a TÖOSZ
honlapján olvashatnak.)
Az Európai Bizottság felhívására
a CEMR a maga bizottsági munkájában résztvevő helyi és regionális
önkormányzatok választott női képviselőinek tevékenységére irányuló projektet készít a férfiak és nők
egyenjogúságáért, s azt öt közössé-

gi akcióprogram révén szándékozik
megvalósítani 15 hónapon keresztül.
A kezdeményezéséhez számos nemzetközi szövetség társult, „iratkozott
fel” résztvevőnek; a projektet többek
között a TÖOSZ szándéknyilatkozat
formájában támogatta. A CEMR az
Európai Bizottság válaszát várja.
Miután a CEMR főtitkársága és
igazgatósága Frankfurtban jóváhagyta a helyi önkormányzás új fogalmaival foglalkozó munkacsoport
felállítását, e munkacsoport létrejött,
s célja a helyi autonómia erősítését
szolgálóan véglegesíteni a chartába
szánt lehetséges kiegészítéseket.
A Régiók Bizottsága és a CEMR
közös akcióterve 2004 júniusától
2005 júniusáig tart, amelynek prioritásai a következők: szoros együttműködés a szubszidiarítás témájában az Európai Alkotmány tükrében;
párbeszéd az Európai Bizottság és a
regionális és helyi önkormányzatok
országos szövetségei között; szakértők bevonása a Régiók Bizottságának
raportőrjeinek támogatása; közös tevékenységek szervezése a kommunikáció és a kulcseseményekkel kapcsolatos információnyújtásban.
A CEMR tervezi egy önkormányzati ház létrehozatalát Brüsszelben
a tagszövetségek részvételével. A
CEMR tagjainak elküldött kérdőívekre adott válaszok szerint 12 szövetség érdekelt ebben, de mert kiderült, hogy a jelenlevők közül többen
nem kapták kézhez a kérdőívet (s azt
ezért újra kiküldik az érdekelteknek),
a brüssszeli önkormányzati ház létrehozásában feltehetően ennél több
szövetség vesz majd részt.
A főtitkár javaslatára a CEMR a
maga tagjai számára egy belső honlapot hoz létre; a CEMR extranet site
használata révén csökkenthető az eddig az e-mailen küldött dokumentumok, levelek terjedelme. Felkerülhet
az extranetre például egy-egy tervezet, felkerülhetnek a múltbeli és majdani CEMR- találkozók dokumentumai. A CEMR-tagok jelszó segítségével juthatnak be a honlapra, amely
várhatóan 2005 januárjára elkészül.
A CEMR nemzeti szekciók és társult tagok főtitkárainak és igazgatóinak legközelebbi értekezletét Insbruckban tartják 2005 márciusában.

JÓ GYAKORLAT KERESTETIK
Lapunkban már olvashattak arról, hogy a
TÖOSZ az Interreg IIIC támogatásával, s az
Osztrák Községszövetség vezetésével megalakult Nemzetközi Települési Hálózat irányító bizottságának tagja lett (ÖNkormányzat, 2004. május, 10. oldal). Megírtuk, hogy
a TÖOSZ a közösségi infrastruktúra fejlesztése a vidéki területeken, valamint az önkormányzat és gazdaság a vidéki területeken elnevezésű munkacsoportokban vesz részt.
Azóta az egyik munkacsoport és az irányító
bizottság tagjai – köztük a TÖOSZ képviseletében Krausz Veronika nemzetközi titkár
– a közösségi infrastruktúra fejlesztése tárgyában június közepén Szlovákiában, majd
szeptember 27-étől október 2-áig Ausztriában értekeztek.
E tanácskozások keretében lehetőség nyílt
a karinthiai és styriai vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, szennyvíztisztítás gyakorlatának megismerésére. Mindkét tartományban állami törvények, illetve egyedi tartományi szabályozások rendelkeznek arról, hogy
a szennyvíztisztítás, a hulladékgazdálkodás
és a hulladékgyűjtés az európai környezetvédelmi és ökológiai szempontok ﬁgyelembe vételével folyjék. A szolgáltatók munkáját
– legyenek azok magáncégek vagy önkormányzatok – nagymértékben segíti a Tartományi Vízgazdálkodási Szövetség és a Tartományi Hulladékgazdálkodási Szövetség.
A környezetvédelmi beruházások megfelelő
formájának kiválasztása során a ﬁnanszírozási szempontokat és az igénybe vevők számát mérlegelik.
A lakosság felkészítése fontos eleme az
ilyen típusú beruházásoknak, azok megkezdése előtt a helybéliek képzések, információs központok és kiadványok révén értesülhetnek az egyes beruházási lehetőségek előnyeiről, hátrányairól. A lakosok szervezett
fórumokon nyilváníthatnak véleményt az
egyes beruházásokról, majd a fejlesztés elkezdésének alapfeltétele a projekttel kapcsolatos sikeres népszavazás. A beruházó cég
vagy konzorcium kiválasztása, a beruházás
nagyságától függően az európai közbeszerzési folyamat alapján is történhet.
A munkacsoport ülésén, illetve az irányító hatósági értekezleten határozták meg az
egyes partnerek által elvégezendő feladatokat. A TÖOSZ a programon belül a közösségi infrastruktúra fejlesztése témakörében

egy magyarországi regionális képzés megszervezéséért lesz felelős 2006 első felében.
Ennek keretében a TÖOSZ mintegy félszáz
polgármestert hív majd meg az adott régióból. Emellett résztvevőket küldhet három,
minden valószínűség szerint Ausztriában
megrendezendő konferenciára.
A program fontos része, hogy a partnerektől össze kívánja gyűjteni a jó gyakorlatokat
a munkacsoportok témáiban.
Az önkormányzati fejlesztési stratégiák és
közterület-használat munkacsoport fókuszpontjai a stratégiai fejlesztés módszerei, a
stratégiai tervezés; a földhasználat-tervezés
módszerei, példái; a stratégiai fejlesztés jogi
szabályozása; a stratégiai fejlesztés és földhasználat kapcsolata.
A közösségi infrastruktúra fejlesztése vidéki területeken munkacsoport kulcskérdései a lakosság környezetvédelmi felvilágosítása, képzése; a vízgazdálkodási, szennyvíztisztítási, hulladékgazdálkodási beruházások
technikai megoldásai, e beruházások tervezésének és megvalósításának pénzügyi, valamint a jó gyakorlatok modellje; a köz- és
magánszféra együttműködése e beruházások során, az utak üzemeltetésére vonatkozó
pénzügyi modellek; az esővíz-gazdálkodás, a
vizek védelme.
Az önkormányzat és gazdaság a vidéki területeken munkacsoport keretében tárgyalt
témák a helyi kis és középvállalkozások piacának kiszélesítés; az információs, közösségi
fejlesztési központok létrehozatala kis és középvállalkozások számára; a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozások,
a vállalkozás létrehozásának körülménye; a
vállalkozói és önkormányzati együttműködések, hálózatok; az önkormányzati SWOTanalízis és annak felhasználás; a helyi gazdálkodás gazdaság-élénkítése informatikai
eszközök révén.
A TÖOSZ ezúton kéri az önkormányzatokat, hogy amennyiben a munkacsoportok
által tárgyalt témákban tudnak jó példákról, gyakorlatokról azokat Krausz Veronika
nemzetközi titkárnak a (1)-321-2496 telefonszámon, vagy a krausz@toosz.hu e-mail- címen jelezzék. A példákkal a projekt további
partnereit megismertetik, azok felkerülnek
a projekt honlapjára, a kiemelkedően jó gyakorlatokat pedig bemutatják a program konferenciáin, a munkacsoportok ülésein.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Megint egy új, idegen szó, amivel
az önkormányzatok tisztség- és tisztviselőinek meg kell ismerkedniük.
Az angolszász eredetű szó jelentése sem ismert (körülbelül annyit
tesz: „érdekelt felek bevonása”, mégpedig lehetőleg minél több érdekelt
fél bevonása).
A nagyobb baj az, hogy az érdekeltek – civil szervezetek, egyházak, segítséggel élők, idősek, ﬁatalok, nemzetiségek stb. – bevonásának gyakorlata is csaknem ismeretlen Magyarországon.
Az önkormányzatok szereti k
a döntéshozatali folyamatot „maguk
intézni”. Erősen dominál a „megválasztottatok, hát végzem a dolgom”
hozzáállás. Az ilyesfajta gyakorlat
megváltoztatását célozza az a kezdeményezés, amelyet Visegrádi országokban működő projektje révén
a Kanadai Urbanisztikai Intézet indított útjára a Kanadai Nemzetközi
Fejlesztési Hivatal és a poznani székhelyű Lengyel Városok Szövetsége
anyagi támogatásával.
Damásdi Sándor, a Kanadai Urbanisztikai Intézet munkatársa szerint
az inclusiveness-kezdeményezés arra irányul, hogy megismertesse, elfogadtassa és megszerettesse az önkormányzati vezetőkkel a széles körű
bevonás alapgondolatát, lehetőségeit,
előnyeit és esetleges veszélyeit is.
A feladat nehéz és valószínűleg
hosszú időt vesz igénybe, de talán
nem reménytelen, hiszen jó példákat sok helyütt lehet találni. Legelőbb
ezeket gyűjtik össze és teszik egy internetes honlapon mindenki számára
elérhetővé. Ennek a honlapnak a címe: www.polish-cities.pl/incl/indexen.html. A honlapon egyelőre angol
és lengyel nyelven jó magyar példák
máris (de talán hamarosan magyarul
is lesznek) olvashatók.
A Kanadai Urbanisztikai Intézet
emellett a Varsói Lakossági Kommunikációs Központ szakértőivel
együttműködve elkészít egy kézikönyvet, amely az önkormányzatoknak és a civilszervezeteknek ahhoz
nyújt segítséget, hogy a nemzetközi tapasztalatokból merítve kialakíthassák a lakossági kommunikáció
számukra legmegfelelőbb intézményi hátterét.
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Legutóbb az „érdekelt felek részvétele az önkormányzati döntéshozatalban” témájú szakértői konzultációs projekt keretében tartott poznani
találkozón a programban résztvevő önkormányzati és civil szervezetekkel dolgozó szakemberek előadásokban számoltak be tapasztalataikról. Például arról, hogy Torontó város önkormányzata hogyan működik
együtt minden téren a civil szférával,
hogy Csehországban már több szervezetet hoztak létre kifejezetten a lakosság és az önkormányzatok közötti
kapcsolattartásra, s hogy a szlovákiai
Árva (Orava) régióban a területfejlesztési célok megvalósítását egy eredetileg érdekegyeztetésre létrehozott
nonproﬁt szervezet koordinálja. Jó
példa továbbá, hogy poznani városházán a lakossági ügyekkel megbízott osztály munkatársai elsősorban
a közterületek újjáépítésének kérdéseit tárgyalják meg az érdekelt intézmények képviselőivel és a helybeliekkel, s hogy a varsói önkormányzat
egy több éven át funkcionáló egyeztető fórumot hozott létre a közlekedési rendszerének megújítására.
Magyarországról két szervezet
mutatkozott be: a nagy múltú Budapesti Városvédő Egyesület tevékenységét az alelnök Baliga Kornél
ismertette, a nemrég alakult, de igen
eredményes Községünkért Mogyoródért Alapítvány munkáját pedig
(a TÖOSZ delegáltja) Morvai Balázs
mogyoródi önkormányzati képviselő, az alapítvány kuratóriumának
tagja vázolta. Mindkét előadásról
Morvai Balázs beszámolója alapján
tudósítunk.
A Budapesti
Városvédô
Egyesület 1982–83 fordulóján alakult. A legendárium szerint a városvédő műsorairól elhíresült Ráday Mihály körül kialakult lelkes kis csapat
alapította, akkor más forma nem létezvén, egyesületi formában. Az akkori (párt)állami vezetés nem nézte
jó szemmel az ilyen alulról jövő kezdeményezést, ezért mintegy. fél évig
hátráltatni tudta a megalakulást. „Ki
ellen akarja védeni a várost Ráday
elvtárs, csak nem ellenünk?”, kérdezte volt Rádayt az akkori Fővárosi

Tanács elnökhelyettese. Végül azonban a Városvédő nevet Városszépítőre módosítva, és az elnökség felülről
való kinevezésével az egyesület megalakulhatott. A hamarosan kétezres
tagság a saját érdekeinek érvényesítési eszközét látta az egyesületben és
megpróbált beleszólni a város vezetésébe. Egyik elhíresült eset a budai
várlejtő beépítése elleni akció volt,
amikor „nagyhangú háziasszonyok”
képesek voltak elérni, hogy a Halászbástya alatti zöldterület megmaradjon. Máskor a budai hegyekben lévő
Harangvölgy természeti környezete megmentése érdekében az egyesület tagjai, más természetvédőkkel
együtt, a kivágandó fákhoz kötözték
magukat. És megmentették a fákat..
A kinevezett alelnökök is hamarosan „átálltak”, mivel napi munkájukhoz potenciális segítséget kaptak
a város tradícióit megőrizni akaró
polgároktól.
A rendszerváltozással az egyesület tagjai közül sokan vezető pozícióba kerültek, ami reményt adott
arra, hogy a városvédőknek beleszólása lesz a döntési folyamatokba. Így
kerülhettek vissza az Andrássy útra
a régi pásztorbot-lámpák, s az értékmentések közül érdemes megemlíteni
az Illés-kút rekonstruálását a Ludovika-kertben, a margitszigeti Zenélőkút helyreállítását, a tabáni Nepomuki Szent János szobor eredeti helyén
való újrafelállítását. Az egyesület más
jellegű, de nagyon fontos tevékenysége a graﬃtik elleni küzdelem.
A Budapesti Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája, Schneller István főépítész vezetésével felállította
a Fővárosi Tervtanácsot, amelynek
szakmai zsűrijébe más fontos szakmai szervezetek képviselője mellett
a Budapesti Városvédő Egyesület is
képviselteti magát Baliga Kornél személyében. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Elnöke tanácsadóként
hívta meg maga mellé Ráday Mihály
elnököt, aki így javasolhatja a veszélyeztetett épületek, vagy városrészek
bontását megakadályozó ideiglenes
műemléki védettséget. Az egyesület
a korábbinál csendesebb, hétköznapi
munkával is rangot vívott ki magának mind a döntéshozók, mind a lakosság körében. Az egyesületet egy-

fajta panaszirodának is tekintve naponta érkeznek a lakossági bejelentések az értékek pusztulásáról. Az ügyvezető titkár Vitkay Katalin a megfelelő fórumon rövidre zárja a panasz
kivizsgálását, vagy ha ez nem megy,
újabb és újabb akciót szervez az ügy
megoldása érdekében.
A Községünkért
Mogyoródért
Alapítvány célja a fővárosi agglomerációban lévő, történelmi nevezetességekkel és nagy idegenforgalmi potenciállal rendelkező község
közterületeinek rekonstrukciója, az
épített és természeti környezet védelme, a falu egyik központjának, a Pipa
Csárda előtti térrésznek és környékének rendezése, szebbé tétele volt. Mogyoród a Hungaroringen zajló versenyek, valamint a pálya környezetében
lévő Aquaréna élményfürdő és Gokart-center révén számos látogatót
vonz, akiket ma a község központjában európai színvonalú környezet fogad. Az nyilvánvaló volt, hogy
egy ilyen mértékű fejlesztést a község önkormányzata önerőből nem
tud végrehajtani, a pályázati lehetőségek kihasználásához pedig terveket
kellett készíteni. A terveztetés a Községünkért Mogyoródért Alapítvány
megbízásából megkezdődött, miután már 2002 november-decemberében az alapítvány azzal a kéréssel
fordult a település önkormányzati
képviselőihez, hogy adjanak ötleteket hozzá, s testületileg különítsenek
el pénzt az esetleges pályázatíráshoz.
Akkor még ez az elképzelés nem élvezett egyöntetű támogatást. Amikor
a tervezés látványos fázisba jutott,
több lakossági fórumot is tartottak
a településen az alapítvány kuratóriuma és a Szent László Kör szervezésében. Erre meghívták a többi helyi
civil szervezet képviselőjét és elsősorban a tervezési terület környezetében élő lakókat, valamint az itt működő vállalkozások vezetőit. Szükség volt több szakértői egyeztetésre,
amelyeket kerekasztal-beszélgetések
formájában az alapítvány szervezett,
miközben folyamatosan konzultált
a kistérségi megbízottal, aki nyomon
követte a pályázati kiírásokat és jelezte, amikor kiírták az integrált he-

lyi fejlesztési akciók ösztönzése című
PHARE-pályázatot. A pályázathoz
nem csupán a Pipa Csárda előtti tér
megújítását célzó engedélyes terveket kellett előkészíteni, hanem szükség volt a célterületet magában foglaló nagyobb egybefüggő településrészre vonatkozó fejlesztési koncepció (a szűkös határidő ellenére vállalt) kimunkálására is. Az alapítvány
munkáját látva végül is a cél megvalósítása mellett voksolt az egész képviselő-testület, s a Településfejlesztési
Ad hoc Bizottság aktív közreműködésével megszületett a község hagyományos faluközpontjára egy komplex fejlesztési akcióterv. A pályázatot
– jelképes összegért – egy nagy tapasztalattal rendelkező ﬁatalember,
Pál Attila „rakta össze” az előkészített anyagok alapján. Az ad hoc bizottság és az alapítvány munkatársaival, főként Kamarás Viktóriával
és Kapitány Attilával az utolsó pillanatig dolgoztak az anyagon, amit
a beadási határidő utolsó napján juttattak el a kiírókhoz. A közös munka
nem volt hiábavaló, mert Mogyoród
önkormányzata 150 millió forintnyi
támogatást nyert el az integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése című PHARE-pályázaton. Ami azért
nagy szó, mert a közép-magyarországi régióban mindössze tizen nyertek, s mert a mogyoródin kívül szinte
minden nyertes városi rangú település önkormányzata.
Ebben az akcióban alapítvány,
mint civil szervezet önkormányzati
teendőket vállalt magára, s a térrendezési terveket szakmailag is magas
színvonalúan a lakosság és a vállalkozók igényei szerint, és (kiküszöbölvén az önkormányzat szokásos rugalmatlanságát) rövid idő alatt sikerült elkészíttetni, a néhány hónapos
pályázati határidőt tartani. Emellett a településközpontra vonatkozó komplex településfejlesztési akciótervet szintén az alapítvány közreműködésével dolgozták ki, abban
helyet kaptak a szervezet által már
korábban kidolgozott és az érdekelt
felekkel egyeztetett, a község hagyományos faluközpontja, az itt található tradicionális pincesor, a katolikus
templom előtti tér és a temetők megújítására vonatkozó javaslatok.

JÖVÔRE
LOGONT ZÁR
A TÖOSZ

A Cseh Városok és Települések Szövetségének szervezésében 2004. szeptember 11–13-án Prágában tanácskozott
a LOGON (Local Government Network) munkacsoportja,
amelyben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét Krausz Veronika és Pozsgai Péter nemzetközi titkárok képviselték. Az értekezlet témája volt: menedzsment
a közigazgatásban, célja pedig, hogy a LOGON-program
záró évének konferenciáját és munkacsoportüléseit előkészítse.
A munkaértekezleten előadások hangoztak el többek
között a közigazgatás modernizációjáért kidolgozott európai stratégiákról, a közigazgatási menedzsmenteknek az
új tagországokban folytatott modernizációjáról. Az előadók európai érdekképviseleti szervezetek szakértői, közigazgatási szakemberek voltak.
A jövő évben egy nemzetközi konferencián és két munkacsoportülésen lesz téma az innovatív megoldások bevezetése a közigazgatásban, s az önkormányzati hivatalok
menedzsment-folyamataiban.
A 2005. évi szeptemberi záró munkacsoportülés megszervezésére a LOGON főpartnere, az Osztrák Városok
Szövetsége a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét kérte fel.

Tapasztalatcsere
a környezetvédelemben

A magyarországi települési önkormányzatok közül egyelőre egyedül a veszprémi csatlakozott az Európai Unió Etika és környezet elnevezésű chartájához. A közelmúltban
az olaszországi Avezzanóban rendeztek 15 európai ország
képviselőinek részvételével Első lépés címmel nemzetközi környezetvédelmi tanácskozást, amelyen Veszprémet
Mezei László irodavezető, városi főépítész és Schmid Ferenc környezetvédelmi referens képviselték. A konferencián elhangzott előadások sokoldalúan mutatták be azokat a törekvéseket, amelyeket az egyes országok, illetve
önkormányzatok tesznek a fenntartható fejlődés érdekében. Az elsősorban ajánlásokat, javaslatokat tartalmazó
charta nem kötelező érvényű, az aláírók számára politikai ösztönzést jelent az együttműködésre, a szervezettebb
tapasztalatcserére, például az ésszerű területgazdálkodás,
a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználása, a környezeti károk csökkentése témakörökben.
J. F.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

11

Ö N K O R M Á N Y Z A T

BRÜSSZELBÔL
JELENTJÜK
CSATLAKOZÁSOK

Az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR)
testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó szekciója és az
Európai Bizottság testvérvárosi programjának koordinálásával megbízott csoportja 2004. október 11-én egész
napos konzultációt tartott Brüsszelben. (A testvérvárosi
kapcsolatok program az Aktív Európaiság 2004-2006 elnevezésű európai program része.) A tanácskozáson megvitatták a 2005. évi testvérvárosi pályázati kiírás ismérveit. A résztvevők körében felmerült az az igény is, hogy
2006-ra ki kell dolgozni egy olyan koncepciót, amely
a testvérvárosi kapcsolatok jövőjére vonatkozó elképzeléseket tartalmazza és amelyre a későbbiekben az újabb
három évet felölelő testvérvárosi támogatási rendszer felépíthető. A megbeszélésre a CEMR felkérésére Magyarországról a TÖOSZ delegált képviselőt Krausz Veronika
nemzetközi titkár személyében.
A tanácskozást a program új igazgatója, Pierre Mairesse nyitotta meg. Elmondta, hogy a nagy múltú testvérvárosi program népszerűségét jelentős mértékben a CEMR
és az Európai Parlament támogatottságának köszönheti.
A testvérvárosi mozgalom jól illeszkedik az európai polgárság fogalmához, hozzájárul a lakosság politikai, gaz-

dasági életben való közvetlen részvételének segítéséhez.
Felhívta a jelenlévők ﬁgyelmét arra, hogy 2005-ben ki
kell dolgozni a 2007-től érvényes program koncepcionális alapjait, mégpedig úgy, hogy a testvérvárosi program
hozzáadott értéke az Európa Tanács és az Európai Parlament számára bizonyított legyen. Mert ennek alapján
határozzák meg a program költségeit, s nagyon fontos,
hogy az érdekelt felekkel történő (pl. CEMR-ral, önkormányzatokkal) folyamatos egyeztetések, megbeszélések
során minden lényeges önkormányzati és lakossági érdeket, szempontot, igényt ﬁgyelembe vegyenek. Az Európai Bizottság 2005 februárjában fórumot tart a testvérvárosi mozgalom eddigi szerepének és eredményeinek értékelése céljából, amelyre a CEMR-t is meghívja.
E fórum ad helyet majd az Arany Csillag ceremóniának
is, amelynek keretében a 2004. évi legjobb, európai támogatással megvalósított testvérvárosi események díjazásban részesülnek.
Sandra Ceciarini, a CEMR testvérvárosi kapcsolatának vezetője elmondta, hogy a testvérvárosi mozgalom
kiváló eszköz az európai polgárság, identitás helyi szintű
megerősítésére. A CEMR ennek megfelelően külön szekciót hozott létre ebben a témában a CEMR-tag országos
önkormányzati szövetségek képviselőinek részvételével,
amely évente kétszer ülésezik. A szekció legközelebbi ülése 2004. november 29–30-án lesz Rigában. Jelenleg külön
munkacsoport működik a CEMR testvérvárosi kapcsolatok szekción belül, amely a testvérvárosi kapcsolatok jövőbeli szerepét vitatja meg. A témában ez a munkacsoport
hivatott megalapozni a CEMR politikai döntéseit. Az legközelebbi ilyen jellegű politikai döntésre Maastricht-ban

A TESTVÉRVÁROSI MOZGALOM
A testvérvárosi mozgalom, a második világháborút követően, 1951-ben indult el hódító útjára, ekkor egy új típusú együttműködési formaként „olyan találkozásokat
tett lehetővé, amelyek során két önkormányzat az európai
értékeket szem előtt tartva, közösen lép fel a problémákkal
szemben és egyre szorosabb, baráti viszonyt alakít ki egymással”. A testvérvárosi kapcsolatok szimbolikus szerződésként értelmezhetők, mai értelemben egyben politikai
természetűek is, hiszen hozzájárulnak az európai egység
megteremtéséhez, az európaiság gondolatának megalapozásához tovább erősítve az európai identitást, és lehetővé
téve a határokon átnyúló, a nemzeti kormányok hatáskörén kívül eső konﬂiktusok, problémák megoldását. Jelenleg mintegy harmincezer testvérvárosi kapcsolat létezik
szerte a világon. A legkiterjedtebb tagsággal rendelkező
európai érdekképviseleti szervezet az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) elsődleges prioritásai
között tartja számon a testvérvárosi mozgalom sorsát,
és a „testvérváros” fogalom alapítójaként támogatja azt.
A testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó CEMR-állásfoglalásokat a CEMR testvérvárosi szekciója készíti elő.
A szekció munkájában az egyes CEMR-tag önkormányzati szövetségek képviselői vesznek részt.

Ö N K O R M Á N Y Z A T
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A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

A TÖOSZ fontos feladatának tekinti, hogy nemzetközi
tevékenységének keretében a meglévő kapcsolatok ápolásában és új kapcsolatok kialakításában segítse nagyszámú, a testvérvárosi kapcsolatokban jelentős szerepet vállaló tagságát és a többi önkormányzatot is. A CEMR kezdeményezésére kézséggel vállalta a testvérvárosi kapcsolatok koordinálásának szerepét, s vállalta, hogy a CEMR
testvérvárosi szekciójában képviselje az érdekeiket*.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét a CEMR szekciójában (és az Európai Bizottság testvérkapcsolatokkal foglalkozó osztályának a CEMR-ral
folytatott éves, a pályázati rendszer kialakítására vonatkozó értekezletein) nemzetközi titkárai: Krausz Veronika és Pozsgai Péter képviselik majd. Ők segítenek a hazai önkormányzatoknak az igények szerinti partnerek
felkeresésében, kiválasztásában. Továbbítják az önkormányzatoknak a külföldről érkezett megkeresések listáját. Az önkormányzatok pályázati felhívással kapcsolatos
kérdéseire TÖOSZ telefonos, e-mailes „forródrótján” vá*Ezt a tevékenységét eddig Marján Miklós, feltehetőleg az azóta megszűnt Önkormányzati Szövetségek Társulása megbízásából látta el. A személycserét a CEMR
azért tartotta fontosnak, mert Marján Miklós magánszemélyként tevékenykedett
a testvérvárosi kapcsolatokért, és a szövetséggel ellentétben nem rendelkezett a tagság által támogatott legitimitással.

kerül sor december 13–14-én, itt már ﬁgyelembevételre
kerülnek a rigai ülés konklúziói is.
Az új program kidolgozásának folyamatát az Európai Bizottság képviselői ismertették. Fontos feltételként
határozták meg, hogy az önkormányzatoknak is el kell
fogadni a programot, az új programnak bizonyítottan
értéktöbbletet kell felmutatnia az aktív európaiság eredményes közvetítésének tekintetében. Az érdekelt felekkel történő konzultáció kiinduló pontjaként egy keretdokumentum kerül majd a bizottság honlapjára, amelyet
az érdekelt felek lehető legszélesebb köre értékelhet, véleményezhet. A konzultációs folyamat eredményeiről az
Európai Bizottság folyamatosan hírt ad. Az új program
kulcsgondolata, hogy a testvérvárosi kapcsolatok lehetőséget nyújtsanak a lakosok és a hozzájuk legközelebb
álló kormányzati szint, az önkormányzatok tapasztalatcseréjére és ezáltal az európai polgárság identitásának
megerősítésére.
A CEMR képviselői a jövőbeli program, illetve a 2006.
évi pályázat összeállításához kérték, hogy lehetőség szerint, az eddigi gyakorlatnál korábban, június körül jelenjenek meg a kiírások és az első pályázatok határideje már
szeptember végi, október eleji időpont legyen. Az Európai Bizottság egyetértett azzal, hogy a pályázati kiírások
már júniusban megjelenjenek, kifejtette azonban, hogy
technikai okok miatt márciusnál előbb nem történhet
meg a szerződéskötés a pályázók és a bizottság között,
ez a legközelebbi időszak, amikor a teljesítés elkezdődhet. Az új programmal kapcsolatban a CEMR a Rigában
és Maastricht-ban tartandó üléseket követően kívánja
a javaslatait tartalmazó állásfoglalást elkészíteni.

ÉS A TÖOSZ

laszol (krausz@toosz.hu, (1)-321-2496). A TÖOSZ a tagjai
számára november elejétől újra beindítja jelenleg szünetelő testvérvárosi internetes szolgáltatását, és testvérvárosi kapcsolatok elnevezésű linket helyez el a honlapján.
A menüpont tartalmazza majd azt a (kereső partner és
a keresett partner jellemzőit kutató) kérdőívet, amely a
magyarországi települések külföldi partnerkeresését hivatott segíteni, továbbá a legfrissebb pályázati kiíráshoz
vezető linket, valamint a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó információkat, híreket, a témával kapcsolatos
felhívásokat, rendezvényre szóló meghívókat. Itt jeleníti
meg a testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó kutatások
eredményeit, a kapcsolatokat bemutató táblázatokat (TÖOSZ–MEH közös kutatása, 2002.; TÁRKI–TÖOSZ közös
felmérése 2003. február). A magyarországi testvérvárosi
kapcsolatok rendszerezésére, frissítésére szolgál majd a
honlapon egy felhívás, amelyet testvértelepülési kapcsolataik – és azok változásának – jelzésére szólítja-kéri fel
az önkormányzatokat. Mivel egyelőre még nem minden
településen van internet-hozzáférési lehetőség, a TÖOSZ
az ÖNkormányzat című folyóiratában és Hírlevelében is
beszámol a legfrissebb testvérvárosi vonatkozású hírekről, tudnivalókról.

Felhívás

TESTVÉRVÁROSI PÁLYÁZATRA
A brüsszeli tanácskozáson bemutatták az új testvérvárosi pályázati felhívást, ami az Európai Bizottság honlapján (http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html) jelenleg angol, francia, német és olasz nyelven teljes terjedelmében, a többi
uniós nyelven pedig a felhívás rövid összefoglalója olvasható.
November 1-jétől valamennyi uniós nyelven, köztük magyarul
is megjelenik majd a teljes szöveg a honlapon. A testvérvárosi
találkozók esetében az események időtartama legfeljebb három
hét lehet, míg a konferenciák esetében egy hét. Idén a testvérvárosi program összesen 12 millió eurót kap. A programban az
európai uniós és az EGT/EFTA országok vehetnek részt. Eddig
kérdéses volt Románia és Bulgária részvétele, azonban a szerződések aláírása most már folyamatban van és így a 2005. évi
programban ezen országok önkormányzatai is partnerek lehetnek. További partnerek kerülhetnek ki a törökországi önkormányzatok közül.
A határidők a következőképpen alakulnak.
Első szakasz: 2004. november 15. a beadási határidő, a tevékenységek 2005. március 15. és április 30. között kezdődnek.
Második szakasz: 2005. január 3. a beadási határidő, a tevékenységek 2005. június 16. és július 31.között kezdődnek.
Harmadik szakasz: 2005. február 15. a beadási határidő, a tevékenységek 2005. június 16. és július 31. között kezdődnek.
Negyedik szakasz: 2005. április 1. a beadási határidő, a tevékenységek 2005. augusztus 1. és szeptember 30. között kezdődnek.
Ötödik szakasz: 2005. június 1. a beadási határidő, a tevékenységek 2005. október 1. és december 31. között kezdődnek.
Részben a CEMR által a 2004. évi áprilisi dublin-i ülésen
megfogalmazott elvárások eredményeképpen, illetve az uniós
szabályozásokban bekövetkezett változtatások következményeként a pályázat benyújtásának technikai feltételei módosultak.
A dokumentumok formája megváltozott az előző évhez képest,
ezért a pályázatok csak az idéntől érvényes formanyomtatványok kitöltésével elfogadhatók. Az úgynevezett „jogi személy”
nyomtatványt minden pályázónak ki kell töltenie, csakúgy,
mint a pénzügyi adatlapot, amely a honlapról a pályázati űrlaptól elkülönülve letölthető. A nem állami szervekként pályázóknak a magánvállalatok elnevezésű „jogi személy” űrlapot
kell kitölteniük. A ﬁnanszírozás gyakorlatában változás, hogy
a pályázati összeget a főpartnernek folyósítják, s nem az eddigi
gyakorlat szerint, az egyes szervezésben érdekelt partnereknek.
A főpartner felelőssége az összeg szétosztása a partnerek között.
A költségek új formájaként 7 százalékban elszámolhatók a szervezési költségek (pl. telefon, fax, informatikai költségek stb.).
Az önkormányzatoknak a „jogi személy” űrlaphoz egy hivatalos levelet (a többi pályázónak cégbejegyzési, bírósági bejegyzési igazoló lapot) kell csatolniuk, amely megerősíti a pályázási
szándékukat. A fordítások időigényes volta miatt, a projekthez
javasolt csatolni egy rövid angol nyelvű összefoglalót is.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Decemberben nyolcadik alkalommal jelenik meg!

Közigazgatási Kalendárium 2005

Társ a munkában!
A KÖZIGAZGATÁSI KALENDÁRIUM 2005 több, mint egy
határidőnapló. Kézikönyv jellegű, az állam-és a közigazgatás területén dolgozó, illetve az iránt érdeklődő szakemberek számára
készített hasznos adatok és információk tára.
Az elmúlt 7 év tapasztalatait ﬁgyelembe véve a kalendáriumot ez évben tartalmilag és formailag is megújítottuk.
Önálló fejezetben foglalkozunk az EU intézményrendszerével
és ismertetjük a magyar EU-képviselők névsorát, az intézményekben elfoglalt helyüket, tisztségüket és elérhetőségüket.
Formailag pedig sikerült egy olyan újszerű agendát létrehozni,
amely ötvözi a napi és heti előjegyzési naptár előnyeit.
Ezért ﬁgyelmébe ajánljuk minden polgármesternek, önkormányzati képviselőnek, a közigazgatási hivatalok, illetve a megyei és
a regionális területfejlesztési tanácsok dolgozóinak. Mindazoknak,
akik közszolgálati feladatot látnak el, a közigazgatásban dolgoznak,
illetve a közigazgatás iránt érdeklődnek, és munkájuk során igénylik az ilyen irányú tájékozottságot.
A KÖZIGAZGATÁSI KALENDÁRIUM 2005 fejezetei:
-Pénzügyi és fejlesztési kiskáté- a helyi önkormányzatok szempontjából legfontosabbnak minősülő ﬁnanszírozási, gazdálkodási, terület- és településfejlesztési tudnivalókat foglalja össze
-Közigazgatási címtár- a központi
közigazgatásnak, a Magyar Köztársaság
Kormányának, az államigazgatási, ön-

kormányzati és köztestületi szerveknek (megnevezés, székhely,
telefonszám, faxszám) az ország összes településének és polgármesterének névjegyzékét tartalmazza (megyei és kistérségi
bontásban)
-Az EU intézményrendszerének hazai vonatkozásai
-Határidőnapló
-Mellékletek: öröknaptár, 2005-ös összesített naptár, havi előjegyzés, Európa, Magyarország színes térképe, legfontosabb útvonalak km- táblázata, munkaszüneti napok Európában, nagyobb
külföldi városok és magyar nagyvárosok körzeti hívószámai stb.
FORMÁTUM
Méret: B/5-ös
Terjedelme: 160 oldal + 48 oldal adatbank
Papír: 80 gr-os ofszet
Kötészet: fűzve, olasz nebrasca bőr borítással, sötétkék, dohányszín és mélyzöld változatban. (50 példány feletti vásárlás
esetén lehetőség van a borítón cégük, intézményük logóját elhelyezni)
Várható megjelenés: 2004. december 6–12.
A kiadvány ára: 2750 Ft+áfa+posta

NE KÉRDEZZEN, RENDELJEN!
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A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

e-mailen: onkorkep@chello.hu
Telefonon: (06-1) 329-2302, faxon: (06-1) 320-7600

Honda 148x210.qxd

2004.10.13.

15:28

Page 1

Mindig az eredeti az igazi!
HHB 25 LOMBFÚVÓ
Ár: 90.000,- Ft

HS 621 HÓMARÓ

Alkalmas porhó
eltakarítására is

Ár: 270.000,- Ft

HS 622 HÓMARÓ
Ár: 570.000,- Ft

UMK 425 FÛKASZA
Ár: 90.000,- Ft

HHH 25D 75 SÖVÉNYVÁGÓ
Ár: 114.000,- Ft

WH 20 SZIVATTYÚ
Ár: 147.660,- Ft
Magyarországon
keret nélkül
forgalmazzuk!

HONDA Motorpedo Kft. 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3.
Telefon: 23 444 971, www.honda.hu, www.hondakisgepek.hu

WT 40 SZIVATTYÚ
Ár: 540.000,- Ft

Termékeinket keresse márkakereskedôinknél. Az árak az AFA-t nem tartalmazzák.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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LEGKEDVEZŐBB ÁRON
A KIZÁRÓLAGOS IMPORTŐRTŐL

PRONAR

multifunkciós kommunális traktor, adapterei
és pótkocsik

Kedvező lízingkonstrukció, már 10%
önerőtől
PEGAZUS HUNGARY KFT
4030 Debrecen
Monostorpályi u.7.
Email: pegahu@pegahu.hu Tel/Fax: 52-479-200
Mobil: +36 30 9 783 877
Web: www.pegahu.hu

PRONAR 320A kommunális traktor főbb jellemzői:
• 34,5 LE teljesítmény
• 3 hengeres vízhűtéses motor
(Lombardini licencszel)
• keskeny szélesség (1565 mm)
• 16 előremeneti, 8 hátramenteti fokozat
• TLT sebessége 540/1000 fordulat/perc
• Légkompresszor
• Első hidraulika csatlakoztatás
• Komfortos, zajvédő fülke
• Alacsony fogyasztás

Egy tisztább jövőért

HÓEKÉK, SÓSZÓRÓK, KEFÉS
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK
GYÁRTÁSA
ÉS FORGALMAZÁSA
Hóekék és adapterek gyártása
minden járműtípusra,
kéthetes szállítási határidővel,
nagy árengedményekkel.
Sószóró berendezések gyártása
őszi szállítással, ha most megrendeli, 5% engedményt adunk.
Gyűjtőtartályos kefés tisztítóberendezések gyártása és
forgalmazása 3–4 hetes szállítási határidővel, minden típusú
seprési feladatra és járműre.
Kérje prospektusainkat
és tanácsadásunkat.

BÁTONY–METALL

Ipari és Kereskedelmi Kft.
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.
Tel.: 32/ 553-160, 32/553-162
Tel./fax: 32/353-274
E-mail: batonymetall@mail.globonet.hu
Web: www.batony-metall.hu

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

Műhelybeszélgetést szervezett a TÖOSZ a Belügyminisztérium DunaPalotájában szeptember 29-én. A résztvevők nem voltak sokan, ám a
gond, amiről eszmét cseréltek országos, s a ma érzékelhetőnél veszedelmesebb válsággal fenyeget. Ez a gond a közösségi közlekedés egyre inkább ellehetetlenülő állapota, amely ma elsősorban az aprófalvakban élőket
sújtja, ám amely néhány éven belül a leszakadó rétegek élőhelyeiként országrészeket gettósíthat, s a társadalmat megrázó konﬂiktusokat generálhat.
H

A

R

C
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K

BESZÉLGETÉS AZ ORSZÁG MEGMENTÉSÉRÔL
ra fel című írásunkat) – lenne szükséges kitörni a romlás ördögi köréből.
A beszélgetés résztvevői az előadó által
vázolt rendszer szükségességével messze
egyetértettek, ám a megvalósítására kevesen láttak esélyt.
Kaszai János (a TÖOSZ Békés megyei
tagozat vezetője, Vésztő polgármestere,
a Vasutas Települések Szövetségének elnöke) a jövő évi MÁV-milliárdokból jócskán lefaragó állami költségvetés tervezetének ismeretében sürgető feladatnak tartotta a mellékvonalak megszüntetése elleni
fellépést, mert – mint mondta – amit egyszer megszüntetnek, azt visszaállítani nem
fogják. Ellentmondott az előadónak annyiban, hogy szerinte nem a felismerés hiánya
gátolja a MÁV és a Volán-cégek együttműködését, hanem a vélt érdekek, hiszen soha
nem voltak együttműködő partnerek, menetrendet se igen egyeztettek.
Ercsey Zoltán (villamosmérnök, közgazdász, a MÁV Fejlesztési Kutatási Intézetének
munkatársa) úgy vélte, hogy a gerincre ráhordó rendszer megvalósításának akadálya
a MÁV-vezetés kínálatcsökkentő gyakorlata.
Ezzel ellentétes, jó példaként említette meg,
hogy a GYESEV vonalain a vonatgyakoriság
növelése folytán lett több az utas. A ráhordó rendszer működésének alapvető feltétele, hogy 20–30 percenként ugyanonnan, egy
időben, rendszeresen induljanak a vonatok.
Ha a jelenleg közlekedő 2500 vonatot 1800ra csökkentik, márpedig ez valós veszély,
nem lesz mire ráhordani az utasokat.
Szamosvölgyi Péter (a TÖOSZ társelnöke,
Gyöngyöstarján polgármestere) arról töprengett hangosan, hogy egy önkormányza-

harcok

A MÁV hanyatlásáról, az általa megszüntetni tervezett vasúti mellékvonalakról, valamint a Volán-társaságok esetleges privatizációjáról manapság terjedő információk
és sajtóviták felszínes fecsegés ahhoz képest,
amilyen mély és súlyos probléma megoldásának lehetőségéről beszélgettek a meghívottak. Egyfelől a problémát jól ismerő választott kistelepülési tisztségviselők, másfelől a téma kutatásának legjobb magyarországi szakemberei.
Az utóbbiak közül Ladányi János (cigánykutatásai révén ismert szociológus, egyetemi tanár) az addigi közlekedés-központú
eszmecserének új dimenziót adott, pedig
csak azt mondta el, hogy a Cserehát jellemzően aprófalvas vidék, az egyik oldaláról
a másikra nehezen lehet átjutni, ahol egyes
aprófalvak népessége – az elszegényedett,
munkanélküli cigányok betelepedése folytán – éppenséggel növekszik, s hogy ez a lakosság nem tud kitörni innen, hiszen buszra sincsen pénze. Szerinte államilag kellene
támogatni a közlekedésüket is, így talán lehetőséget kapnának arra, hogy megváltoztassák az életüket.
Érdekes, de talán nem véletlen, hogy a beszélgetést bevezető előadásában Sipos Tamás
(közlekedésmérnök, aki az ugyancsak jelenlevő Pongrácz Gergely informatikus-közgazdásszal az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal megrendelésére a közösségi közlekedés
jelenlegi helyzetéről, s hanyatlása megállításának lehetőségéről vaskos tanulmányt készített) éppen a csereháti kutatásai alapján
vázolta, hogy miképpen – a gerincvonalas,
s az arra ráhordó rendszer kialakításával
(lásd a következő két oldalon Gerincvonal-

ti részvétellel létrehozott közlekedési szövetség talán a MÁV-nál jobb gazdája lenne a vonatoknak, csakhogy a megélhetési
gondokkal küszködő önkormányzatoknak
nem telik az ilyen társulás ﬁnanszírozására.
A Volán-vállalatok privatizációját ellenezte, szerinte az járatmegszüntetéseket eredményezne.
Berényi János (okleveles építõmérnök, okleveles közlekedési szakmérnök, műszaki
doktor, a műszaki tudományok kandidátusa, a Közlekedéstudományi Intézet Rt. több
tudományos fokozattal rendelkező tanácsadója) arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy nem
a MÁV-val és Volánnal, hanem a közlekedés egészével van baj; a vasút a 19. századot idézi, a buszközlekedés valahol az 50-es
éveknél jár, nem az utasokat szolgálja ki, hanem önmagát. A közlekedés fejlesztése pedig
az autópályák építésében, esetleg a MALÉV
támogatásában ölt testet, holott a MÁV-val
is kellene valamit csinálni, mert amíg ilyen
a szolgáltatás, a vasút a személyautóval nem
versenyezhet.
Dicső László (a TÖOSZ baranyai tagozatvezetője, Alsómocsolád polgármestere)
elmondta, hogy a ráhordás az ő településükön bevált: nem ﬁzettek 250 ezer forintot
a Volánnak, hogy a busz továbbra is járjon
be a faluba, a négy-öt utast a falugondnok
fuvarozza a főútvonalra. Szerinte részletes
vizsgálat után jogszabályi háttér megteremtésével a piac szereplőit kell érdekeltté tenni
a tömegközlekedésben.
Simon Mihály (a TÖOSZ Veszprém megyei tagozatvezetője, Dudar polgármestere)
a közösségi közlekedés térségi megszervezésének lehetőségét is felvetette, szerinte eset-
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leg a többcélú kistérségi társulások ebben
való érdekeltségét kellene megteremteni.
Zongor Gábor (a TÖOSZ főtitkára) szerint
az esetleges térségi megoldást az utazási szokások vizsgálatának kell megelőznie, különös tekintettel arra, hogy nem a fővonalokhoz igazodva határolták le a kistérségeket.
Pál István (politológus, a Magyar Politikatudományi Társaság közlekedéspolitikával, önkormányzati szakpolitikával foglalkozó PhD-ösztöndíjas munkatársa) a ráhordó rendszer beindításához lehetségesnek
tartotta a falugondnoki hálózat törvény általi „autósítását”.
Kovács Katalin (a szociológiatudomány
kandidátusa, az MTA Regionális Kutatások Központjának tudományos munkatársa) szerint a nyugat-európai minták ﬁgyelembevételével, a mai, rosszul működő tömegközlekedés stabilitását megőrizve kell
kiegészítő megoldásokat találni és működtetni, s e tekintetben növelni a kistérségek
szerepét.
Antal Dániel (közgazdász, aki a Meggyessy-kormány közlekedési szaktárcájánál idén
januári lemondásáig az ország legﬁatalabb
főigazgatója volt) a vasút kulcsfontosságú
szerepét indokolva fejtette ki, hogy abban
van a pénz, amit a ﬁx költségek csökkentésével lehetne jobban hasznosítani. Kevesellhető ugyan, de az állam100 milliárdot áldoz
vasútra, csak éppen MÁV nem érdekelt abban, hogy vidéken költse el a mellékvonalakra felvett támogatást. Olyan nonproﬁt
társaság létrehozását tartotta szükségesnek,
amely erre a támogatásra jogosult lesz.
Horváth László (a Veszprém megyei önkormányzat hivatalának főépítésze) a települési önkormányzatok megyeváltásának
közlekedési okairól, s arról a bevált gyakorlatról beszélt, amelynek révén a megye
egy részében a megyei önkormányzat térségi alap létrehozásával segítette megoldani egyes települések közlekedési gondjait.
Úgy vélte, hogy a tömegközlekedés országos problémájának megoldását környezetfeltáró munkának kell megelőznie, erre kellene pénz. Emellett lehetővé kellene tenni,
hogy ne csak a Volán-társaságok, hanem
a települési önkormányzatok is pályázhassanak a közlekedés fejlesztésére fordítható
összegekre.
A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy az ország közösségi közlekedésének utasbarát átszervezése országmentő
feladat, s hogy az ezt megelőző környezetfeltáró munkának a TÖOSZ adekvát koordinátora lehet.
Ö N K O R M Á N Y Z A T

A közlekedési vállalatok a Csereháton is a
tömeges igényekhez igazodva alakították
ki viszonylataikat, amelyek zömmel megegyeznek a hivatásforgalmi utazási igények
irányaival. Ezzel szemben az egyéb, időben
és térben szétszórt igényeknek alig képesek megfelelni. Az alábbiakban Sipos Tamás tanulmányrészlete
alapján vázoljuk a Cserehát közösségi közlekedésének
némely jellemzőjét, s a szerző álláspontját a romlás
megállításának lehetőségéről.
ÁLLÁSPONTOK

A kiépült helyközi vonalak esetében sem
mindenki számára megfelelő a járatsűrűség,
s nem megfelelőek az utazás körülményei.
Mindezek következtében a hivatásforgalmon kívül eső lefedettségi hiányokra és egyéb problémákra a lakosság egyéni közlekedési eszközök vásárlásával válaszolt. Az utóbbi évtizedben e folyamat olyannyira felgyorsult, hogy a személygépkocsi használata
jelentősen csökkentette a közlekedési vállalatok fuvarpiaci részesedését, amely vállalatok a visszaesésre a kínálat csökkentésével
válaszoltak, s ez további színvonalromlást,
valamint szükségszerűen növekvő személyautó-használatot eredményezett.
A csereháti települések térbeli lefedettsége a közösségi közlekedés szempontjából
megoldott. Az időbeli lefedettség azonban
kritikán aluli. Kivételek a Miskolcról kivezető utak – és részben a vasutak – mentén
fekvő települések, mert az útelágazásoknál
ki- és belépő járatok is áthaladnak rajtuk.
Ahogy távolodunk egy várostól, és ahogy
növekszik az útelágazások száma, jelenleg
úgy csökken annak az esélye, hogy a személygépkocsinak alternatívát mutató összeköttetés alakulhasson ki a város és az adott
település között. (Nem elég, hogy hosszabb
az utazási idő, a járat is kevés.)
A városoktól távol fekvő településeken
az életkörülmények ezek okán rosszabbak,
mint másutt. A helyi munkahelyek alacsony
száma, vagy teljes hiánya miatt sokan az ingázást választották, de mert a közlekedési nehézségek, s az utazás ára óriási terheket rónak a lakosságra, a rendszerváltozás
után az ingázás e térségekben visszaesett,
s ezzel együtt csökkent az iparban és a szolgáltató szektorban dolgozók száma is, ami
– a mezőgazdaság behatárolt eltartó-képessége miatt – a munkanélküliség növekedését eredményezi. Az aprófalvak – amelyek-
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ben a legmagasabb munkanélküliségi ráta – ezért fokozatosan a leszakadó rétegek
élőhelyévé válnak.
A Volán-társaság a vizsgált aprófalvas térségben alapvetően kétféle módszer szerint
szervezi az autóbuszos közlekedést: az egyik
kevés betérőből áll és ezért gyorsabb, de ritkább járatgyakoriságot eredményez; míg
a másik betérők alkalmazásával, valamivel
nagyobb időbeli lefedettséget, de rendkívül
hosszú menettartamot produkál.
A két módszer közti választást elsősorban a munkára fogható autóbuszok száma
határozza meg. Minél több a jármű, annál
inkább csökkenthető a betérő és növelhető
a közvetlen járatok száma. Nem határtalanul, mert vannak települések, amelyekben
az utazási igény olyan alacsony, hogy a hagyományos értelemben vett autóbuszos ellátás aránytalanul nagy ráfordítást igényelne. (A Cserehát szinte minden települése
ilyen!) Mivel nem adható minden településnek a városba közvetlenül, betérések nélkül közlekedő autóbusz, s mert a betérők
alkalmazása növeli az utazás időtartamát,
ezért mindkét módszer alkalmatlan az aprófalvak közösségi közlekedési színvonalának emelésére.
A közösségi közlekedés leépülése már
megindult a Cserehátban és a menetrend
szerint közlekedő autóbuszjáratok jóformán csak iskolásbuszokként funkcionálnak,
az ezen túlmutató közlekedési kínálat háttérbe szorult. Ami előrevetíti, hogy az egykoron volt menetrend szerinti autóbuszokat
felváltja a nem közforgalmú, kizárólag iskolásokat szállító autóbusz, amelynek közlekedését például a területileg illetékes önkormányzatok ﬁnanszírozzák.
Hasonló folyamatok zajlanak a még meglevő hivatásforgalmi viszonylatokban is,
mert a dolgozók a cégek igényeihez is jobban

illeszkedő szerződéses autóbuszokon utaznak, s egyre kevésbé veszik igénybe a menetrend szerinti járatokat.
A két ﬁzető utas-réteg elvesztése a közlekedési vállalatokat további gazdasági megszorításokra – és ezzel együtt újabb járatcsökkentésekre – készteti. Ez egy öngerjesztő folyamat, ami spirálisan önmagába zuhan
és az aprófalvakban gyakorlatilag pusztulásra ítéli a közösségi közlekedést.
A közösségi közlekedés megújulásának
az alapja tehát nem kizárólag a szállítási
eszközök modernizációján alapul, hanem
a szemléletváltás mellett a szervezéstudomány eszköztárának a használatát, a szervezési, tervezési, beruházási kérdések operációkutatási modelljeinek kifejlesztését és
számítógépes megoldását követeli. A jelenlegi közlekedésszervezési gyakorlat folyta-

közlekedés
a Csereháton
tatása esetén a perifériák további elnéptelenedése és további urbanizáció prognosztizálható, illetve minden valószínűség szerint
növekedni fog a városkörnyéki települések
szerepe. Ennek következményeként az egyik
oldalon egyes települések kihalása, illetve
végleges ﬁzikai leromlása várható, mégpedig társadalmi (esetleg etnikai) konﬂiktusokkal. Amennyiben számottevően javulnának a perifériák közösségi közlekedési
viszonyai, abból ugyan korántsem következne, hogy az elköltözés, az elvándorlás megáll, de a perifériák leszakadása talán nem
folytatódna. Ezzel szemben, ha nem lesz fejlődés a közlekedésben, a leszakadás biztosra
vehető. A közösségi közlekedés újragondolása, s átgondolt fejlesztése nem eredményezi
ugyan szükségszerűen és önmagában a perifériákon élő népesség felemelkedését, de el-

engedhetetlenül szükséges hozzá.Az időbeli
lefedettség növelésében, a települések nagy
részén csak közúti közlekedési eszköz – célszerűen autóbusz – tud segíteni; többletjáratokkal. Ez az út azonban nem járható, mert
a kevés utas fuvarozása még a jelenlegi járatgyakoriság mellett is gazdaságtalan.
A probléma olyan megoldási módszert
kíván, ami egyszerre teszi lehetővé a jelenleginél sokkal nagyobb járatgyakoriságot,
s a járműveknek a betérők elmaradásához és
az alacsony utasszámhoz illeszthető alkalmazhatóságát. Ennek lényege, hogy a városba befutó vasútvonalak „fogják össze” a térben és időben szórt igényeket, mégpedig
egy, a vasútra ráhordó autóbuszos rendszer
révén. A módszer a vasút–autóbusz párhuzamosság minimumra csökkentésével jármű-megtakarítást eredményezne, így a felszabaduló járművek segíthetnének a csúcsidei időbeli lefedettség javításán a jelenleg
mostoha körülmények által sújtott kistelepüléseken.
Az időbeli lefedettség a jelenlegi felfogásban tovább nem növelhető, mert fennáll
a veszélye a fölösleges kapacitások mozgatásának, tehát kompromisszumként a közvetlen eljutást célszerű feláldozni. Egy felmérés
szerint az utasok másfélszer többre értékelik
a nagyobb időbeli lefedettséget, mint a gyorsabb eljutást.
Az elmúlt évtizedekben országszerte történtek kísérletek a vasút és az autóbusz egymást segítő kapcsolatának kialakítására, de
kevés kivételtől eltekintve ezek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Aminek legfőbb oka, hogy a közlekedési vállalatok, bár érdekeltek volnának e kapcsolat megteremtésében; ezt nem ismerik fel.
Igaz, hogy évtizedekkel ezelőtt nem álltak
rendelkezésre olyan eljárások (operációkutatási módszerek) és eszközök (számítástechnika), amelyekkel egy ilyen összetett
probléma operációkutatási és közlekedésszervezési szempontból elemezhető, s akár
csak a valódi optimum 80 százalékát elérő
szuboptimális megoldás kiszámítására reális esély lett volna.
Mind a két területen jelentős áttörés történt azonban az elmúlt évtizedben, és a tudományágak fejlődése ma már lehetővé teszi
az ilyen komplex problémák modellezését és
algoritmikus kezelését is. Szerencsére a Cserehát közlekedésében – az országban szinte
egyedülálló módon – meghonosodott a ráhordó/elosztó rendszer, bár annak minőségi paraméterei messze elmaradnak a vázolt
optimumtól.

A gyéren lakott Cserehát közösségi közlekedésének alapját egy sűrű követési idejű
(20–30–60 perc) közlekedési eszközzel kell
megteremteni. Ez az eszköz értelemszerűen nem tárhat fel minden települést, hiszen
elegendően gyorsnak kell lennie. A települések feltárása olyan rendszerben történne,
amelyben minden gerincútvonalon közlekedő járathoz/járattól lenne csatlakozás.
Ezek a ráhordó járatok azonban csak abban az esetben lennének hagyományos értelemben vett menetrend szerintiek, ha biztos utasra lehet számítani (reggeli, délutáni
csúcsok idején, nagy lélekszámú településeken). Az ezeken kívüli járatok az utazási hajlandóságtól függően közlekednének.
A feltételes járatok legcélszerűbb közlekedési eszköze az iránytaxi. Az iránytaxi indulását – telefonos rendelések alapján – egy
központi diszpécser rendeli el. A rendelések
érkezhetnek a gerincútvonalon közlekedő
sűrű követésű közlekedési eszköz személyzetétől, vagy közvetlenül a gerinceszközre
való ráhordást igénylő a leendő utastól.
Ebben az ellátási rendszerben a gerincútvonalon gyorsan, pontosan és a szükséges
gyakorisággal lehet eljutni az utazás céljához, s a gerincútvonal hozzáférési pontjaihoz csatlakoznak olyan közlekedési eszközök (akár egyéni közlekedési eszközök is),
amelyek az apró- és törpefalvak lakossága
és a gerincútvonal közötti kapcsolatot teremtik meg.
A módszer bevezetésével megszűnik
a kapacitások felesleges mozgatása is. A hagyományos autóbuszok helyett a feladathoz jobban illeszthető mikrobuszok alacsonyabb költségszinten üzemeltethetők,
emellett a magán iránytaxik, vagy a falugondnoki gépkocsik karbantartási költsége
sem a közlekedési vállalatokat terheli (esetleg csak, mint támogatás a szolgáltatás ellátása fejében). Járulékos előny, hogy az addigi munkanélküliek egy része gépkocsivezetőként bekapcsolódhat a ráhordó forgalom
ellátásába.Ha feltételezzük a gyors eljutásra
és a sűrű (20–30–60 perces) követésre való
igényt, akkor kézenfekvőnek látszik, hogy
a gerincútvonalon vasút közlekedjen, hiszen
a vasútvonal a területet határoló folyóvölgyekben megvan.
A buszközlekedésben a rendszeresen szállítandó személyek számától függően menetrend szerint járnának a 30–50 utast szállító
nagy- és a 10–20 utast fuvarozó kisbuszok.
A 4–10 utasra méretezett iránytaxik egy
diszpécser szolgálat irányításával az igényekhez igazodóan közlekednének.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

21

Ö N K O R M Á N Y Z A T

KÖZÖSSÉGI

KÖZLEKEDÉS
MINDENNAPOK

Gyôr-Moson-Sopron megyében

A 114 lelkes Rábasebes lakóinak 60 százaléka nyugdíjas,
orvos a szomszédos Vág községben, gyógyszertár a közeli
Szanyban van. Akinek szakorvosra, szakrendelésre van
szüksége, az kénytelen a csaknem 30 kilométerre fekvő
rábaközi kisvárosba, Csornára utazni. Mizser Edit polgármester szerint a közlekedési gondokat a falugondnoki
szolgálat és a vele járó 8–9 személyes kisbusz megoldaná,
két éve már pályáztak erre a lehetőségre, azonban nem
jártak sikerrel. A falu mozgékonyabb lakói a menetrend
szerinti buszjáratokat veszik igénybe. A Kisalföld Volán járatainak gyakorisága és színvonala a polgármester
szerint elfogadható. A rábasebesi kisdiák a szanyi iskolába jár azzal a busszal, amely a kisrégiós központ egyik
üzemébe szállítja a dolgozókat. Az óvodást a nagymamája személykocsival viszi a szomszéd település óvodájába. Munkalehetőség Rábasebesen nincs. A még aktív
korúak a környékbe járnak dolgozni. A közigazgatással kapcsolatos ügyeket helyben tudják intézni, Rábasebes ugyanis Vág és Páli községgel közös körjegyzőségbe
szerveződött, s a körjegyző hetente kétszer Rábasebesen tevékenykedik. Egyedül az építési ügyek miatt kell
Csornára utazni. „Bár több ilyen ügyünk lenne”, mondja a polgármester asszony, arra utalva, hogy teljesen közművesített faluban a közelmúltban csupán egyetlen ﬁatal
házaspár építkezett.
A sokorói dombság és a Kisalföld határán elhelyezkedő
Lázi község polgármestere, Válintné Fekete Teréz kevésbé elégedett a tömegközlekedési szolgáltatással. Szerinte
a buszokon az állóhely nem egyenértékű az ülőhelyekkel,
márpedig a reggeli járatok zsúfoltak, amelyeken a győri
iskolába járó diákok vagy éppen az orvosi szakrendelésre tartó betegek akár végig is állhatják a majd’ egy órás
utat. A 611 lelkes Lázi önkormányzata Veszprém megyéből 1999-ben igazolt át Győr-Moson-Sopron megyéhez,
főként azért, mert Láziból a győri oktatási, egészségügyi
intézmények könnyebben elérhetők, mint a veszprémiek.
Valamelyest csökkent az elvándorlás, de az ötvenes korosztály, a középgeneráció hiányzik Láziban. Az ingázás
két gyerek mellett annyira igénybe veszi az asszonyokat,
hogy vagy feladják munkahelyüket, vagy megválnak lakóhelyüktől és a munkahelyük közelébe költöznek. A
polgármester nevetve meséli, hogy a zirciek felvetették,
nincs-e kedve Lázinak visszacsatlakozni Veszprém megyéhez. Ezt a lépést vélhetően Lázi nem teszi meg belátható időn belül, bár azt nem tartják magukra nézve szerencsésnek, hogy a pannonhalmi kistérséghez sorolták őket.
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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Pannonhalma ugyan város, de tulajdonképpen a városi
intézményrendszer ott még csak alakulóban van.
A 157 lakosú Fenyőfőn már több éve működik a falugondnoki szolgálat, amelyet a polgármester Schüld Mária lát el. Mint mondja, őt éjjel-nappal hívhatják. Elintézi
a fenyőfőiek ügyes-bajos dolgait, akár még tápot is visz
nekik. A Bakony lábánál fekvő pár utcás településen oktatás már régóta nincs, az iskolaépület közösségi helyként
működik, az általános iskolások – nincsenek sokan – Bakonyszentlászlóra járnak iskolába, a menetrend szerinti buszjárat alkalmazkodik a tanítási időhöz: a gyerekek
délutánonként már a szülőfalujukban játszhatnak azokon
a számítógépeken, amelyeket az önkormányzat pályázaton nyert. A faluba egy út vezet Bakonyszentlászlóról, s
most szeretnének nyitni Pápa felé (a Regionális Operatív
Program pályázatán próbálnak fedezethez jutni a közel
100 millió forintos beruházáshoz). A vonat Vinyén áll
meg, a négy kilométeres utat Fenyőfőtől van, aki gyalog
is megteszi. Ami a közúti tömegközlekedést illeti: sikerült megállapodni a Kisalföld Volánnal, hogy a busz vasárnap délután – a középiskolás kollégistákért – bemenjen a faluba.
M. ZS.

Zala megyében
A göcseji tájegység szívében fekvő, 575 lakosú Kustánszeget hétköznapokon – a nyári időszakot kivéve – hét
buszjárat is érinti, a helybeliek elégedettsége mégsem
teljes. Németh Edit polgármester elmondta, hogy csaknem száz ingázó dolgozó és középiskolás jár be a 22 kilométerre lévő megyeszékhelyre, de az utazás általában
ötven percig tart a bekötőutak mentén lévő falvakba való betérés miatt, s az így megnövelt útvonalhossz miatt
drágábbak is a bérletek. Ráadásul a reggel 6 órai műszakkezdés eléréséhez már fél 5-kor buszra kell ülni. A hézagos nyári menetrend idején és hétvégéken ennél rosszabb
a helyzet az esti műszakba, ügyeletbe, vagy kórházi szolgálatba igyekvők esetében. A falu felső tagozatosait és óvodásait diákjárat viszi a kistérségi központ Becsvölgyére, s ennek évi néhány tízezer forintnyi többletköltségét
az ottani önkormányzattal közösen állják. A váratlan,
vagy napi ügyes-bajos dolgok intézéséhez besegít a falugondnokság kisbusza.
Tipikus zsáktelepülés a hetési tájegységhez tartozó aprófalu, Barlahida. Lakóinak – Juhász András novai körjegyző szerint – ennek ellenére igen szerencsés a helyzete: a Zalaegerszeg és Lenti között közlekedő buszjáratok
többsége vagy bemegy a faluba, vagy megáll a tőle egy

Vas megyében
Vas megye 216 településének többsége kisközség, amelyek
mindegyikében ezernél jóval kevesebb lakos él. Ezekben
évek óta két autóbuszjárat fordul meg, illetve halad át
rajtuk naponta, egy reggel, egy pedig este; főként az iskolába igyekvő gyerekeket és a munkába járókat viszik

A személyszállítás valószínűleg jövőre, az áruszállítás pedig legkésőbb 2006-ban megszűnik a MÁV
Komló és Godisa közötti szárnyvonalán. Az évek
óta húzódó tárgyalások után várhatóan megszületik
a MÁV és az önkormányzat közötti megállapodás,
amelynek lényege, hogy a szárnyvonalon véglegesen megszűnik a vasútnak is veszteséget termelő
személyszállítás, s a MÁV Rt. vonatpótló autóbuszokkal bonyolítja a személyforgalmat – a Pannon
Volán Rt.-től teljesen függetlenül – úgy, hogy a gumikerekű személyszállítás minden, a szárnyvonalon lévő települést érint. Páva Zoltán, Komló polgármestere elmondta, hogy mivel a komlói kőbányát
művelő Mecsekkő Kft.-nek 2006-ig koncessziója
van a jelenlegi komlói pályaudvaron lévő kőborító
működtetésére, az áruforgalmat csak ezek után lehet megszüntetni. A belvárosban lévő pályaudvar
felszámolása Komlónak újabb lehetőségeket nyit
a fejlődésre. A sínpár, legalább is a Zrínyi tér környékéig a MÁV illetékeseivel történt egyeztetés szerint megmarad, hiszen az ipari park fejlődése olyan
fordulatot vehet, hogy arra áruszállítás miatt ismét
szükség lehet.

A SÍN MARAD

kilométernyire lévő bekötőúti elágazásnál, így mindenki – köztük a közeli Novára bejáró néhány óvodás, iskolás gyerek – könnyen eljut úti céljához. A körjegyző reméli, hogy a jövőben nem lesz járatritkítás, s az annak
elkerülését célzó támogatási igényt se támaszt a megyei
közlekedési társaság, mert azt a vékonypénzű kis önkormányzatok nem is tudnák teljesíteni.
Az alig 270 lelket számláló délnyugat-zalai Zajkon
naponta féltucatnyi autóbuszjárat áll meg és ezeket – lévén erősen elöregedett kisközség – rendszeresen mintegy harmincan veszik igénybe. Közülük tízen Letenyén
tanuló általános iskolások és hatan óvodások, a többiek
ugyanide, valamint Lentibe, kisebb részt Nagykanizsára
ingázó dolgozók és középiskolások. Hóbor Károlyné polgármester elmondta, hogy a Letenyére ingázó falubeliek
időben hazaérhetnek délután, de a Lentibe járók csak
kétórányi időveszteséggel, mert az onnan a Mura menti
városba tartó busz 10–15 perccel lekési a délutáni Letenye–Zajk járatot. A legközelebbivel csak este hét órakor
érkezhetnek haza...Mennyi ideje maradhat például egy
fáradt diáknak tanulásra, családi beszélgetésre? Az éjszakai műszakba igyekvő hat zajki lakos számára nincs
menetrend szerinti autóbusz; nekik a falugondnoki gépkocsi segít, ami több idős ember napi gondjainak megoldásában, javítanivalók, gyógyszer- és más beszerzések
intézésében is nélkülözhetetlen.
A megye autóbuszos tömegközlekedésének legfőbb
gazdája, a Zala Volán Rt. Zalatnai László vezérigazgató
szerint évtizedek óta egyensúlyoznak a települési igények,
a növekvő gazdasági követelmények és szolgáltatási költségek szorításában. Elmondta, hogy amiként eddig nem
tették, úgy ezután sem hagyják cserben a kisközségeket,
legalábbis az idén és 2005-ben nem ritkítják a helyközi járatsűrűséget, s nem kérnek az önkormányzatoktól
üzemeltetési hozzájárulást sem. Az uniós normáknak
is megfelelő fokozatos fejlesztéseket, egyben hatékony
és színvonalas személyszállítást kell a közeli jövőben
megvalósítaniuk az alkatrész-, az üzemanyag- és a járműárak állandó növekedése közepette. Ezért nem növelhető, de nem is csökkenthető a több települést felfűző
járatok száma, illetve útvonala és menetideje. Arra törekednek, hogy az évi egyeztetések, menetrendkészítések
során megszüntessék a járatcsatlakozási anomáliákat. A
vezérigazgató megjegyezte, hogy amennyiben a számos
alsóbbrendű és bekötőút siralmas, buszpusztító állapotán is javítanának a közútkezelők, az jótékony hatással
lehetne még a menetrend-alakításra is. Zalatnay László
tart attól, hogy a Volán-vállalatok tervezett privatizációja után a leendő új tulajdonosok nem lesznek képesek
– főként tőkehiány miatt – még a meglévő tömegközlekedési színvonalat, járatsűrűséget sem garantálni. L. J.

és hozzák. Az Őrségben és a vasi hegyháton szép számmal akadnak olyan zsákfalvak, amelyekbe télen, nagy
hó idején az autóbusz nem tud eljutni, s a helybéliek, ha
utazni akarnak, kénytelenek a főútig gyalogolni a több
tíz centiméteres hóban.
Ebben a megyében október elsejétől 96 autóbuszjárat
közlekedtetését szüntette meg a Vasi Volán Rt. Tóth Andor vezérigazgató szerint csupán azokat a járatokat szüntették meg, amelyekkel csak egy-két utas közlekedett,
főként hétvégén. A járatszám csökkentése nem érint tömegeket, azoknak, akik szombaton, illetve vasárnap is
munkába járnak, esetleg nehézségeket okoz, de nem lehetetleníti el egyetlen település életét sem. Elmondta, hogy
társaságuk 26 százalékos átlagos kihasználtság mellett
közlekedteti az autóbuszjáratokat, s bár némely járatuk
időnként zsúfolt, hosszú távon nem tudják ﬁnanszírozni
a veszteséges járatok üzemeltetését.
A kihasználatlan autóbuszjáratok megszüntetése miatt
a legtöbb községben zúgolódnak a lakosok, mivel a helyi önkormányzatok vezetői közül – anyagi források híján – csak kevesen tudtak hosszabb távra megállapodni
a Volán társasággal.
Tóth Zsuzsa, Őriszentpéter jegyzője elmondta, hogy
a kistérség polgármestereit kétszer is invitálta megbeszélésre a Vasi Volán Rt., ám a községek első emberei
nem voltak igazán jól informálva, s az első, szeptemberi
találkozón alig-alig vettek részt, az október 6-ai megbeszélésen pedig arról is kevesen tudtak, hogy az autóbuszjáratok megtartásához támogatásért pályázhatnak, mert
a Vas megyei önkormányzat 7 millió forintos keretöszszeget különített el erre a célra. A Volán cégtől származó
információ szerint mindössze másfélmillió forintot pályáztak meg a települési önkormányzatok.
A Települési Önkormányzatok
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Ódor Ildikó, vasvári körjegyző szerint a kistérségükben
nemcsak az okoz gondot, hogy ritkák az autóbuszjáratok,
hanem az is, hogy a buszjáratok nem mindig igazodnak
a MÁV menetrendjéhez, s ezért van olyan vonat, amihez
nincs csatlakozás.
A vasi kisfalvakban egyébként feltalálják magukat
az emberek. Népszerűek a „telekocsi”-megoldások: szomszédok, ismerősök állnak össze egymással, hogy közösen,
egy-egy személygépkocsival jussanak el a munkahelyükre, intézzék el a nagyobb bevásárlást. A legtöbb helyen
működik falugondnoki szolgálat, amelynek kisbuszát kihasználják, előfordul, hogy az idős emberek gyógyszereit
ez a busz hozza házhoz.
Cs. P.

Veszprém megyében
MINDENNAPOK
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Veszprém megyében három Volán társaság autóbuszai
közlekednek, s gyakorlatilag minden településre, a legkisebbekre is eljutnak.Mindegyik társaság szerepeltet
a menetrendjében „i” jelű iskolai járatokat, amelyeket
a tanév oktatási napjain közlekedtetnek.
Nemesvámosról például egy kisebb iskola létszámát
meghaladó tanuló jár be naponta Veszprémbe, az önkormányzat és a Balaton Volán Rt. megállapodása alapján oldják meg a szállításukat.
Küngösről – a balatonkenesei önkormányzattal évekkel ezelőtt kötött társulási szerződésnek megfelelően –
minden nap negyvennél több gyerek utazik részben Balatonfőkajárra, illetve Balatonkenesére. Mivel a küngösi
önkormányzat korábban sikertelenül pályázott iskolabuszra, a szolgáltatást egy magánvállalkozó végzi: szülői
értekezletekre, óvodai, iskolai ünnepségekre is vállalja
a szülők és gyerekek utaztatását. Ezért – Szabó Géza polgármester tájékoztatása szerint – a küngösi önkormányzat évente mintegy két és félmillió forintot ﬁzet.
Más a helyzet a vasúttal. Bár a megyében lévő városok
mellett csak a Balaton északi partján, vagy a Bakonyban
fekvő néhány kisebb település érhető el vonaton, a vasútnak továbbra is fontos szerepe van a tömegközlekedésben. A Bakony kedvelt kirándulóhelyeit gyakran egész
iskolák keresik fel, igénybe véve a MÁV utazási kedvezményeit. Ezért is reagált több önkormányzat ingerülten
a MÁV azon elképzelésére, hogy fontolóra veszik a Győr–
Veszprém közötti vonal, illetve a tíz százaléknál kisebb
kihasználtságú járatok megszűntetését. (Évtizedekkel
ezelőtt nagy felháborodást keltett, hogy ugyanezen a vonalon felszámolták a Veszprém–Alsóörs közötti vasúti
közlekedést.) Az elmúlt időszakban Bakonyszentlászlón
több alkalommal is találkoztak a Győr-Moson-Sopron
és a Veszprém megyei közgyűlések elnökei, a térség polgármesterei, civil szervezetek képviselői a MÁV vezetőivel, ám e megbeszéléseken nem jutottak megállapodásra.
Kuti Csaba Veszprém megyei elnök szerint a MÁV-nak
a leépítés helyett a fejlesztésen – például egy Bécs–Keszthely, vagy egy Bécs–Veszprém közötti közvetlen járat
kialakításán – kellene gondolkodnia, a meglévő Győr–
Veszprém észak-déli „tengely” pedig nemcsak személyszállítási, turisztikai, hanem jelentős logisztikai, teherszállítási feladatokat is elláthatna.
J. F.
A Települési Önkormányzatok
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Somogy megyében
A MÁV Dél-Somogyban tizenkét járatot szándékozik
megszűntetni. Feigli Ferenc, Barcs polgármestere szerint
ezek között olyanok is vannak, amelyeknek nyolcvan százalékos a kihasználtságuk. A polgármestert a huszonhat
tagú kistérségi társulás felhatalmazta, hogy tárgyaljon
a vasút vezetőivel: barcsi huszonhatok nem értik, hogy
a nagy kihasználtsággal közlekedő vonatok egyáltalán
miért kerültek fel a listára, s nehezményezik, hogy a MÁV
előzetes egyeztetés nélkül hozta meg döntését, amelyet
levélben közölt. A Barcs környéki kistérség valamennyi
települését érintené ez az intézkedés, mintegy 28 ezer
dél-somogyi lakos érdekeit sértené, s hozná lehetetlen
helyzetbe a munkába és iskolába igyekvőket. Így aztán
a felhatalmazás alapján Feigli Ferenc a végsőkig elmegy,
hogy a MÁV felülvizsgálja szándékát.
Mivel augusztus óta nem közlekedik egy korábban Somogyszobról Nagyatádra tartó esti vonat, ezért a Balatonpartról már délután el kell indulnia annak, aki mondjuk
Balatonszentgyörgyről szeretne eljutni a Rinya-parti városba. Eller János, Somogyszob polgármestere aggódik:
ha ez így folytatódik, akkor a MÁV szép lassan, szisztematikusan bebizonyítja, hogy nincs túl nagy szükség
a Somogyszob–Balatonszentgyörgyi összeköttetésre.
A polgármester legalább azt szeretné elérni, ha a MÁV
egyeztetne az érintettekkel, és nem újságból kellene megtudniuk, hogy mely járatok szűnnek meg.
A térség polgármesterei tisztában vannak azzal, hogy
egy vonatpár kivonása más járatok megszűntetésével jár,
s ez egyre több somogyi polgárt sújt.
Bárdudvarnokon az autóbuszjáratokban történt változás borzolta fel a kedélyeket. Ennek a falunak tizenhat
településrésze van, ezekre bejártak a buszok, ám a késő
délutáni járatok most nem mennek be Lipótfára és Bányára. Forintos László polgármester szerint emiatt az iskolások arra kényszerülnek, hogy a fő út mentén 15–20
percet várakozzanak, mert csak egy máshonnan érkező
járatra átszállva juthatnak el otthonukba. A polgármester levélben kérte a Volán vezetőit, hogy gondolják újra
döntésüket, ám nem járt eredménnyel a kezdeményezése. Egyeztetett a kadarkúti testülettel is, amely – érthető
okból – nem járult hozzá ahhoz, hogy a bárdudvarnoki
diákok hazaszállítása miatt a nagyközségben élők utazási ideje növekedjen meg 15–20 perccel.
L. S.

Hajdú-Bihar megyében
Évtizedeken át működött majd félszáz kilométeres pályáján a Debrecent a megye nyírségi településeivel összekötő
kisvasút, amelyet annyira szerettek az idevalósiak, hogy
még személynevet is adtak neki: Zsuzsi vonat. A Zsuzsi
ugyan még működik, de csak huszonegy kilométeren,
s csak a hétvégeken. A vonalhoz közel eső települések lakói ezen hordták be terményeiket a megyeszékhely piacaira, ezzel jártak ügyes-bajos dolgaik után a nagyvárosba. Aztán amikor megszüntették a Hármashegyalján túli
megállókat, minden megváltozott. A termények szállítása
szóba sem jöhetett a zsúfolt autóbuszban, amelyre a jegy
még többe is került a vonatnál.

ZSUZSI

Keskeny-nyomközű vasútnak, vagy kisvasútnak nevezik
a normálnál (Európában 1435, Észak-Amerikában 1448
mm) kisebb nyomtávú vasutakat, amelyeket a nagyvasútinál egyszerűbb pályán, egyszerűbb járművekkel és
technikával, kevesebb személyzettel, kevésbé bonyolult
üzemmel lényegesen olcsóbban lehet üzemeltetni. Magyarországon 1948-ban 2470 kilométernyi mezei és gazdasági, 2000 kilométernyi bánya- 700 kilométernyi erdei
és 150 kilométernyi iparvasutat vettek nyilvántartásba.
Aztán az 1950-es években a pályákat szabványosították, különálló hálózatokat kötöttek össze, új vonalakat
építettek, így korábban elzárt falvakat is bekapcsoltak a
közlekedésbe. (Emlékeznek a viccre? Miért bontották le
a – Keleti-pályadvar előtt álló – Baross-szobrot? Mert Rákosi – Révai? – kiadta a jelszót, hogy arccal a vasút felé!, az meg háttal állt neki.) Később, 1960-as évek végén beköszöntött az új gazdasági mechanizmus, s a fürdővízzel együtt kiöntötték a gyereket is: a vasútközpontú szemléletet
a politika a közúti úthálózat fejlesztésére irányította, s az új közlekedéspolitikai koncepció szellemét a több mint
5000-ből mindössze 380 kilométernyi kisvasút élte túl. A megmaradt keskeny-nyomközű vonalhossz több mint a
felét napjainkban a MÁV Rt., a többit a területileg illetékes erdőgazdaságok üzemeltetik. Az elöregedő és alkatrész
hiányában javíthatatlanná váló járművek cseréje jelentős beruházást igényelne, ami a kisvasutak üzemeltetőinek
részint nem érdeke (ilyenek a MÁV Rt. vezetői, akik az államtól erre kapott pénzt kiﬁzetődőbb üzletág fejlesztésére
fordítják), részint a gazdálkodási lehetőségeiket meghaladja (erdőgazdaságok). Az elsősorban az erdészeti, illetve a
gazdasági céllal megépített kisvasutak az eredeti funkciójukat elvesztették. Az erdőket kitermelték, vagy a termelés
helye a kisvasutaktól már messze esik, a gazdaságokat pedig – amelyek kiszolgálására a kisvasutakat megépítették
– felszámolták. A megmaradt kisvasutak nagy részét jobbára turisztikai céllal veszik igénybe, de néhány vonalon
– elsősorban a közúti közlekedési lehetőség hiánya okán – megmaradt a hivatásforgalom is. Képünkön egy, a helyiek legnagyobb sajnálatára nemrégiben megszüntetett kisvasutak közül: ez volt a Zsuzsi.

A négyezer lakosnál népesebb Nyíracsád is azon települések közé tartozik, amelynek a régi megállója már
csak mint a hajdani kisvasút emlékműve szolgál. Lakosai
közül is csak az idősebbek emlékeznek arra az időszakra,
amikor még járt a Zsuzsi. Bálega János önkormányzati
képviselő legalábbis azt mondja, hogy szülei sokat utaztak
rajta. Az ő generációja már a buszközlekedéshez szokott.
Elég jó az összeköttetés a megyeszékhellyel, ahova sok iskolás jár be reggelenként. A felnőttek közül már kevesebben, mert az ipari üzemek tönkremenetele miatt sokuk
elvesztette állását. Akiknek kocsijuk van, nem függenek
a menetrendtől, s a benzint sem sajnálják, könnyebben
beugorhatnak Debrecenbe, amely közúton 36 kilométerre
van Nyíracsádtól. Még jobb lenne a helyzet, ha Nyírmártonfalvától nem kellene Vámpospércs felé kerülni a 48as útra, hanem egyenesen Debrecen felé vehetnénk az irányt. Ez akkor lenne lehetséges, ha megépülne a sokszor
megígért aszfaltút Nyírmártonfalva és Martinka között.
Most csak földút köti össze a két települést.
Az 1800 lelkes Fülöpön élők Debrecenbe vezető útja nem rövidíthető. Ezt a falut a trianoni békeszerződés
tette zsáktelepüléssé. Belőle csak a határig vezet mintegy
négy kilométernyi út, de határátkelésért már többet kell
utazniuk az itt élőknek. Bugyáné Szász Erzsébet polgármester szerint kora reggel zsúfolt, de elegendő számú
buszokkal indul a közlekedés, a gyerekek időben eljutnak a debreceni iskolákba. A buszjáratok délfelé megritkulnak, majd az iskolai órák befejeződése után sűrűsödnek. Szakorvosi rendelésekre, meg ügyeik intézésére

kell még az embereknek Debrecenbe utazniuk. S erre rá
kell szánniuk legalább fél, de inkább egy teljes napot. A
faluból – ahol az elsők között ment tönkre a téesz – sokan járnak dolgozni a közeli, nem sokkal ezelőtt várossá
lett Vámospércsre is.
Néhány évvel ezelőtt a Debrecenhez tartozó településrészeknek is voltak megközelítési problémái. Az akár
önálló községnek is számítható Szepes ilyen gondjai úgy
oldódtak meg, hogy a megyeszékhely önkormányzata és a Hajdú Volán vezetőinek megállapodása alapján
buszvonal köti össze a városközponttal, amelyen ha nem
is a belvárosi gyakorisággal, de menetrendszerűen közlekednek a járatok.
G. J.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Az 1100 lelkes Penészlek a tömegközlekedési eszközök
közül csak autóbusszal érhető el. Klenik Sándorné polgármester lapunknak arról számolt be, hogy nagy gondban vannak, mert a település Szabolcs és Hajdú határán,
a román határ közelében van, ám mind a Hajdú, mind
a Szabolcs Volán Rt. megszüntetné a nyári járatokat.
A Szabolcs Volán Nyíregyháza és Nyírbéltek között számos buszt közlekedtet, de azok zöme Penészlekig nem
megy. A polgármester levélben és telefonon már többször
kérte a közlekedési részvénytársaságot e gond orvoslásra,
annál is inkább, mert amíg az egyik járat Nyírbélteken
várakozik, addig elmehetne Penészlekre. A polgármester a Hajdú megyei közlekedési társaságnak is írt, mert
annak egyik járata csak Bánházáig viszi az utasokat. A
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buszos illetékesek azt mondják, hogy a problémát nem
tudják megoldani, mert kevés az utas. Kérték: az önkormányzat járuljon hozzá a pluszjárat indításának ﬁnanszírozásához. Csakhogy ehhez a penészlekieknek nincs
anyagi forrásuk. Az üzletbe vállalkozó nem tud beszállni,
s így a jövőben sincs remény kiszolgáltatottságuk csökkentésére. A gond a továbbtanuló diákokat és, persze,
a szüleiket érinti a legérzékenyebben, különösen télen,
amikor ez utóbbiaknak egyfelől Nyírbéltekre, másfelől
Nyírábrányra, Fülöpre, meg Bánházára kell menniük
a gyerekeikért. A Hajdú Volán illetékeseit hiába kérték,
ennek a társaságnak az autóbuszai nem lépik át SzabolcsSzatmár-Bereg megye határát.
A 600 lakosú Kispaládról a fehérgyarmati vasútállomás busszal elérhető. A lakosság nem jelezte, hogy problémája lenne az autóbuszjáratokkal. Az iskolai nyári szünetben viszont hiányolják a tanítási időszakban közlekedő buszokat. A nyári szünetben igen korán megy a busz
Fehérgyarmatra, s a kispaládiak szeretnék, ha az iskolai
időben közlekedtetett buszok a vakáció idején is járnának. Napközben kielégítőnek tartják a járatsűrűséget.

Az 1750 lelkes Tiszakanyáron a polgármesteri hivatal
munkatársa, Balogh Lászlóné szerint nincs különösebb
gond a községet érintő buszjáratokkal. Csak annyi, hogy
az autóbuszok indítását jobban össze kellene hangolni
a vonatokéval. A Kisvárdáról induló vonattal az emberek
zöme Debrecenbe utazik. A középiskolásoknak az állomáson a vonatindulásig egy órát is várniuk kell. Például
Debrecenből megérkeznek a kisvárdai vasútállomásra, de
öt perccel korábban már elment az a busz, amelyikkel Tiszakanyárra hazautazhattak volna. A következő busz egy
óra múlva követi az előzőt. Visszafelé hasonló a helyzet,
de akkor a vonatindulás kései ideje teszi próbára türelmüket. A falu önkormányzatának megkeresésére a vasutas és buszos illetékesek azt mondták, hogy nem tudnak
mit tenni, mert e gond csak egy bizonyos utaskört érint,
s mindenki igényét nem tudják kielégíteni.
A 3500 lakosú Bökönytől Debrecen és Nyíregyháza
egyaránt 25 kilométernyire van, s mind a két megyeszékhelyre elég sűrű a buszjárat. Piskolczi Géza polgármestre elmondta, hogy Bököny közigazgatási szempontból
ugyan Nyíregyházához tartozik, de a tanulók és a dolgo-
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Miután a duatlon diákolimpia országos döntője az esőáztatta kunmadarasi repülőtéren a helyi és a karcagi
önkormányzat támogatásával október 10-én a zord időjárási viszonyok
között is nagy sikerrel megrendeztetett, e sorok írója egy friss, s ezen
oldalakon közölt összeállításba illő
képviselő-testületi határozatra lelt.
Ezt annak köszönheti, hogy a mellékvonalról induló vasút nem várta meg.
Egy átlagos budapesti lakos számára
Kunmadaras nagyon messze van. Pedig
a Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti részén, a történelmi Nagykunság északi szegletében, a Hortobágy szomszédságában fekvő, majd’ hatezer lakosú nagyközség autóval, autóbusszal a 34. számú úton, vasúton
a Karcag–Tiszafüred mellékvonalon is megközelíthető. Ezen a mellékvonalon azonban
kisvasút közlekedik, vélhetően pontosan
a menetrend szerint. Mire a budapesti lakos – esetünkben e sorok írója – a Nyugati
pályaudvarról a karcagi állomásra érkező
személyvonatról két gyerekkel (mert egy
másik kislányt is rábíztak), azok motyójával és két kerékpárral lekászálódik, a kisvasút már nincs ott. Mivel elindulni se látta, egy piros sapkás vasutastól megkérdezi,
hogy hol lehet felszállni rá. Amikor felvilágosítják, hogy éppen itt, de csak 12 óra 45
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perckor indul legközelebb, még nincs benne pánik. Hiszen alig múlt fél kilenc, a verseny a reptéren tízkor kezdődik, a reptér ide
mindössze 16 kilométer, s végtére is Európában van. Honnan indul az autóbusz, kérdi
a vasutastól. Innen, a vasútállomás mögül,
de csak tizenegykor, mondja a piros sapkás,
majd az utas elképedése láttán segítőkészen
hozzáteszi, hogy a városközpontból talán
korábban is van járat.
Az utas ott áll a kihalt karcagi vasútállomás peronján, két kerékpárt támasztva, két
hátizsákkal a vállán, s kissé idegesen szól rá
a gyerekekre, hogy ne kergetőzzenek.
Aztán megalkuszik egy készséges és a csomagtartóból kilógó kerékpárok szállításának kockázatát is vállaló taxissal, hogy
számla nélkül, méltányos áron ne Karcag
városközpontjába, a talán induló buszhoz,
hanem egyenesen a kunmadarasi reptérre
fuvarozza őket. Berekfürdőnél járnak, amikor a kisvasút szembejön.
Naponta csak nég yszer közlekedik,
mondja róla az utasnak a taxis. Meg akarják szüntetni, mondja még, majd hozzá teszi: Marhaság.
Mit szól ehhez az önkormányzat, kérdi
az utas a taxist.
Kérdezze meg a Márki Sanyit!
Márki Sándor, Kunmadaras polgármestere nem biztos benne, de gyanítja, hogy a kisvasutat a felszámolás fenyegeti. Azt mondja,
hogy a személyszállítási üzletág igazgatójá-

zók többsége Debrecenbe utazik, hétfő reggel öt és hat óra
között a szokásosnál is zsúfoltabb buszokon, s ezért egy
pluszjáratra volna szükség, amelynek indítására ígéretet
kaptak.
Cs. Gy.

Heves megyében
A 420 lelkes Ivád lakóinak az a szerencséje, hogy zárványtelepülésük viszonylag közel van a Salgótarjánt a Mátrával összekötő főúttól, így az emberek 10 perc alatt kigyalogolhatnak az ottani buszmegállóba. Ivády Gábor polgármester szerint, nehezebb dolga van az autóval közlekedőknek, mert a bekötőút, illetve a legközelebbi nagyvárosba, Egerbe vezető út állapota egyaránt katasztrofális.
A Volán eljuttatja a gyerekeket az iskolába, a közeli Pétervásárára és orvoshoz is be tudnak menni az emberek
a busszal. Gond csak télen van, ugyanis a Mátra és a Bükk
közötti dimbes-dombos területen egy nagyobb havazás,
vagy ónos eső után megáll az élet, ha nem takarítják le
időben az utakat.
A 400 lakosú Fedémes önkormányzata plusz egy járatot „vásárolt” az Agria Volántól. Válóci István polgármes-

ter elmondta: gondot okozott, hogy vasárnap délelőtt fél
11-kor indult az első járat, amivel be lehetett jutni Egerbe, ezért a vasárnaponkénti reggel 8 órai járatért havi
kilencezer forintot ﬁzetnek. A járatok egyébként azóta
ritkultak meg, amióta bezártak az észak-hevesi térség
bányái és ipari üzemei. Az Agria Volán vezetőivel folytatott tárgyalások eredményeként az idén kaptak napi
két plusz járatot, így már ahhoz képest, hogy zsákfaluról
van szó, tűrhető a közlekedés, a gyerekek eljutnak az iskolába az emberek az orvoshoz. A legégetőbb feladat Fedémesen az 5 kilométer hosszúságú bekötőút felújítása,
amihez 200 millió forintra volna szükség (a Regionális
Operatív Programra benyújtott pályázatuk révén remélik ezt az összeget megszerezni).
Sikerrel pályázott a 2,4 kilométeres a bekötőút felújítására a Mátrában fekvő, 880 lakosú Bodony önkormányzata: 90 millió forintot nyert erre a célra. Dér Tamás, a falu
jegyzője nem panaszkodott a buszközlekedésre sem, szerinte a járatsűrűség elfogadható, a felső tagozatos diákok
rendben eljutnak az iskolába, a körzeti orvos pedig helyben rendel.
T. Á.
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nak nyilatkozata szerint a mellékvonal megszűnik, amit kérdésére a MÁV-vezetés nem
cáfolt meg, csak azt állította, hogy az üzletág-igazgató helytelenül nyilatkozott. Ezért
hívta össze ő rendkívüli ülésre a képviselőtestületet. Kunmadaras térségét egy 1998as kormányhatározat vállalkozási övezetté nyilvánította, mindössze tizenegy ilyen
térség van az országban, s ezt elsősorban az
itteni, az egyik legnagyobb közép-európai
repülőtérnek köszönheti. (A repülőtér építését 1944-ben a megszálló német hadsereg
kezdte el, 1945 után a Magyar Honvédség fejezte be, az 1956-tól 1992-ig itt állomásozó
szovjet csapatok vagy félezer repülőgépnek
egymástól távol emeltek füves domboknak
álcázott hangárokat a szinte beláthatatlan
területen, amely a helyi képviselő-testület
és Márki Sándor kitartó lobbizásának eredményeként 2003. január elsejétől a kunmadarasi önkormányzat tulajdona.) A testület,
mondja a polgármester, tisztában van azzal,
hogy a már elkészült megvalósíthatósági tanulmány szerint Kunmadaras légi, közúti,
vasúti, mi több, Tiszafüred és a Tisza-tó közelsége okán vízi szállítási, emellett turisztikai központ lehetne, s hogy ebben a tervben
a vasútvonalnak kitüntetett szerepe van.
Mit tett a testület?
Határozatot hozott.
Elküldi?
Elküldöm.
Elküldte.

Íme néhány részlet a 2004. október 8-án
tartott nyílt testületi ülés jegyzőkönyvének
kivonatából.
Kunmadaras Nagyközség képviselő-testülete az egyes mellékvonali vasút megszüntetésére irányuló elképzelések ellen
jelen határozatával tiltakozik.
A nemzeti vasút ilyen irányú részbeni
felszámolása a nemzetgazdaságra nézve
be nem látható súlyos következményekkel
járhat. Az elmúlt években azt tapasztaltuk,
hogy a képviselő-testületek előzetes véleménye nélkül, sajtón keresztül került köztudatba a mellékvonalak megszüntetésére
irányuló elképzelés, pedig a vasút léte vagy
annak hiánya döntően befolyásolja egy kistelepülés szinten tartásának, fejlődésének
lehetőségét.
Kunmadaras nagyközség a „Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet” központja, így az övezet fejlesztésére, a kunmadarasi volt szovjet katonai objektum végleges hasznosítására elkészített megvalósíthatósági tanulmányok adatai igen komolyan számolnak a mellékvonal és a meglévő
iparvágány folyamatos működésével.
A volt szovjet katonai repülőtér (KözépEurópa egyik legnagyobb összefüggő területeként) a térség egyetlen komoly gazdasági kitörési pontjává vált és a tényleges
megvalósításra vonatkozó terveinket kormánydöntés, az Országos Területfejlesztési
Koncepció, az Észak-Alföldi Régió, s Jász-

Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési
Stratégiája is támogatja, mint nemzetközivé fejleszthető repülőteret.
Kunmadaras Nagyközség képviselőtestülete ésszerűtlennek, a nemzetnek,
és az önkormányzatoknak egyaránt gazdasági kárt okozó döntésnek tart minden
olyan lépést, amelyet az egyes önkormányzatok vagy az általuk létrehozott szövetség
előzetes, konkrét véleménye nélkül alakít
ki a MÁV vezetése és az így meghozott,
Kunmadarast érintő döntést természetesen megtámadja.
Kunmadaras Nagyközség képviselő-testülete egybehangzóan kinyilvánítja, hogy
a Tiszafüred–Karcag mellékvonali vasút
jelentős fejlődés előtt áll a már említett tanulmányok gazdasági megvalósításával,
így amennyiben e mellékvonal megszüntetését is tervezi a MÁV, úgy az nemcsak a
tervekkel, hanem többek között kormánydöntéssel, régiós, megyei és térségi döntésekkel is ellentétes lenne.

A taxis egyébként az utasait jó két kilométernyi, a repülőtéren belüli autózás után tette ki, ott, ahonnan még
húszpercnyit kellett gyalogolni a verseny színhelyéig; a versenyen pedig
e sorok írójának hatéves kicsi lánya –
az Aczél Zoé – a nyolcévesek kategóriájában a 62. helyet szerezte meg.
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Gyurcsány Ferenc miniszterelnök munkáját hat tanácsadó testület segíti, ezek egyike önkormányzati, amelynek
irányítására a kormányfő Pécs polgármesterét kérte fel. A
felkérés elfogadását Toller László – amint azt nyilatkozMINDENNAPOK ta volt – bizonyos feltételekhez kötötte. Nevezetesen, hogy
megkezdődnek-e a források feltárására és összesítésére, az önkormányzatok szabályozására, a kistérségek és régiók kialakítására tervezett programok, továbbá, hogy sikerül-e ennek érdekében gyorsabb döntéshozatalra
késztetni a kormányt és a parlamentet. Aztán másnapra mindez nyilván
megtörtént, mivel a pécsi polgármester a felkérésre igent mondott, kijelentvén, hogy teljesültek a feltételei. Mindazonáltal – biztos, ami biztos –
a tanácsadó testület tagjának kérte fel – szakértőként – Zongor Gábort,
a TÖOSZ főtitkárát is.

HÍRSZÓRÓ
 Mulasztásos törvénysértést kö-

vettek el azok a települési önkormányzatok, amelyek nem készítették
el augusztus 3-áig hulladékgazdálkodási terveiket. Mivel csakis a már elkészített tervhez lehet utólagos pályázati támogatást kérni, így sok önkormányzat elesik ettől a forrástól.
 Felülvizsgálja és a felmerülő igényekhez igazítja a településrendezési tervet Domaszék önkormányzati
képviselő-testülete, amely a döntés
nyilvánosságra hozatalával egy időben kérte a helyi lakosokat, s a helyben tulajdonnal rendelkezőket, hogy
jelezzék, ha a jelenlegi rendezési terv
nem ad lehetőséget fejlesztési elképzeléseik megvalósítására.
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 A termálvízkincs hasznosítása céljából negyvennél több önkormányzat, önkormányzati és magántulajdonú gazdasági társaság, kutatóhely,
kórház, valamint a görög katolikus
egyház részvételével közhasznú társaság alakult Debrecenben. A társaság neve Észak-alföldi Termálvízhasznosítási, Innovációs és Technológiai Transzfer Központ, célja, hogy
összehangolja a régió termálvízkincsének hasznosításával kapcsolatos
elképzeléseket, és európai uniós forrásokat is bevonva segítse az ebből
adódó lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását. A kht. munkatársai ennek érdekében döntés-előkészítőkként vesznek részt a 2007 és
2013 közötti tervezési ciklus feladatainak meghatározásában.
 Ingyen adja át a törökszentmiklósi önkormányzat az áramszolgáltató
társaságnak azokat a földterületeket,
amelyeken transzformátorállomások
létesültek. Ennek fejében az E.on Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. nem kér
pénzt azért, hogy az önkormányzat
a főút melletti villanyoszlopokon virágokat, zászlókat helyez el.
 Műemlék-parókiáját alakíttatta
át mintegy 20 millió forint ráfordításával három év alatt népi hagyományőrző központtá és erdei iskolává
a kisbajomi önkormányzat.

 Egybehangzóan nehezményezte
a Világgazdaság című újság hasábjain Dióssy László veszprémi polgármester, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke
és Gémesi György gödöllői polgármester, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke, hogy a jövő évi
költségvetés kormányjavaslatában
szerepeltetett 6 százalékos közalkalmazotti béremelésnek az állam által
nem finanszírozandó negyedéhez,
továbbá a köztisztviselői béremelés
teljes egészéhez szükséges forrásokat
az önkormányzatoknak kelljen kigazdálkodniuk. A két szervezet vezetői egyébként ritkán értenek egyet, de
megﬁgyelhető, hogy szinte kizárólag
balliberális kormányzás idején.
 EU-Expansion a neve anna k
a programnak, amelynek keretében
110 – uniós témákban, marketingben, informatikában, pénzügyekben,
államigazgatásban jártas –, zömében
nyugat-európai egyetemista, főiskolás, illetve friss diplomás ﬁatal gyakornokként dolgozik majd két-három hónapig egyes önkormányzatok
polgármesteri hivatalaiban. A program révén az európai uniós pályázatírásban, az e-kormányzat kialakításában, valamint a régióbeli települések közötti kapcsolatépítésben
kíván segíteni a kelet-közép-európai önkormányzatoknak a Közgazdászhallgatók Nemzetközi Szervezete (AIESEC).
 Új postaépületet avattak Hajdúböszörményben, ám a létesítmény
nem csupán postahivatal, hanem –
Kathiné Juhász Ildikó polgármester
indokolt meghatározása szerint – európai színvonalú ügyfélbarát szolgáltatási centrum. Az új postaépület
iránti igényüket a helybeliek két éve
háromezer aláírással nyomatékosították. A beruházáshoz az önkormányzat a nem egészen húszmillió
forint forgalmi értékű telket ingyen
adta át a Magyar Posta Rt.-nek, amely
azon 220 millió forint értékű épületet emeltetett.
 A föld mélyébe furat a sarudi önkormányzat egy váci vállalkozóval,
akinek átadta a fellelhető termálvíz
hasznosításának jogát. Az idegenforgalmi hasznosításra szánt termálvíz
ezerméteres mélységben lehet.

 Fatelepítési akció indításáról döntött a dombóvári önkormányzat képviselő-testülete. A település meghatározott utcáin – illetve ez utcák saroktól-sarokig tartó szakaszának mindkét oldalán – a lakosság teljes körének igényére a régi fákat kivágják, s
a helyükre az önkormányzat által beszerzett facsemetéket a lakók ültethetik el. Az önkormányzat az időseknek
és a munkavégzésben korlátozottaknak segít az ültetésben, s elláttatja az
akció szakmai felügyeletét.
 Csőd szélére juthat az ebesi önkormányzat, mert a költségvetési törvény szerint „az önkormányzat által
határozott időre megállapított iparűzési adóﬁzetési mentességet élvező
vállalkozások adóalapja nem vonható ki a számításból”, s így két adómentességet élvező cégtől a be nem
folyt adót is tényleges adóként kell ﬁgyelembe venni. Amíg a korábbi számításuk alapján körülbelül 83 millió,
az új számítás szerint csak mintegy
54,5 millió forint személyi-jövedelemadó-kiegészítésre (költségvetési támogatásra) tarthatnak igényt.
Galgóczi Mihály polgármester szerint
mindez ellene hat a befektetés-ösztönzésnek, amelynek révén az önkormányzat előbb a Curver Kft.-t (ma
Rubbermaid Kft.), később a Szálka
96 Kft.-t Ebesre csábította.
 Korábbi visszaélések miatt a pályázatból való kizárással és büntetéssel sújtja a csurgói önkormányzat azt,
aki valótlan adatokkal adja be pályázatát a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjra.
 Hét falu szennyvizének szállítására ír ki pályázatot Tab önkormányzata, amely Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala, majd Kánya, Somogyegres
és Tengőd önkormányzatával a szippantott szennyvíz elszállításáról, s
a tabi tisztítótelepen való ártalmatlanításáról már megállapodott.
 Csatornázhatnak végre, a sokadik vízjogi létesítési engedély kézhezvétele után Nagybajomban. Követelmény, hogy a települési szennyvíz
a Balaton vízgyűjtő területéről kikerüljön, ezért Jákó határában hoznak majd létre szennyvíztelepet, ami
drágább ugyan, de Jákó, Kiskorpád,
Gige és Rinyakovácsi szennyvizét is
befogadja majd.

 Készfizető kezességet vállal

a kecskeméti önkormányzat ahhoz
a 145 millió forintos hitelhez, amit
a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány vesz
fel. A részben önkormányzati alapítású szervezetnek azért van szüksége
a kölcsönre, mert az általa használt
inkubátorházban elvégzett nagyszabású beruházáshoz pályázaton nyert
pénzt csak utólag kapja meg.
 Egy forintért lehet háztelket venni a Hajdú-Bihar megyei Tetétlenben.
Az 1500 lelkes település önkormányzata egy mocsaras területet „cserélt
el” arra a három és fél hektáros földdarabra, amelyen eredetileg csupán
szabadidőközpontot építtetett volna,
ám a képviselő-testület a terület egy
részének felparcellázásáról és jelképes összegért való eladásáról döntött, hogy minél több ﬁatal építkezzen a Hajdúszoboszlótól csak húszpercnyire fekvő faluban.
 Egy forintért lehet háztelket venni a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Tomajmonostorán. Az alig kilencszáz lelkes település önkormányzata
nem lát esélyt arra, hogy a jelenleg
igen drágán Kunhegyesre szállított
szennyvízének kezelését önerőből
megoldja. A faluból elköltöznek a ﬁatalok. Az itt letelepedő ifjú házasokat az önkormányzat százezer forinttal is támogatja.
 Húszmilliós támogatást nyert
SAPARD-pályázaton Nyíracsád önkormányzata a falu központjában lévő Malom-galéria felújítására. A felültöltős magtár épületét négy évvel ezelőtt vették fel a helyileg védett
épületek listájára. A felújítás során
kiállító termeket alakítanak ki, amelyek a helyi művészek alkotásainak is
helyet adnak. A teljes beruházás 26
millió forintba kerül, a fennmaradó
6 millió forint felét belügyminisztériumi pályázatból, a másik felét saját
kasszájukból ﬁnanszírozzák.
 Feloszlatta magát Nagykálló önkormányzatának képviselő-testülete. A feloszlatást kezdeményező
egyéni előterjesztés indoklása szerint nagyon megromlott a polgármester és a testület közötti viszony.
A testületi tagok közül tízen szavaztak a feloszlatás mellett, s csak kilencen ellene.

 A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 2004. évi díjait
Makón adták át október 8-án. A fődíjat város kategóriában Makó, falu
kategóriában Ruzsa önkormányzata
nyerte el, így 2005-ben ők képviselik Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében.
Díjat kapott még Sárospatak, Tiszaroﬀ, Szombathely, Bicsérd, Szentendre, Hercegkút, Siklós, Keszthely és
Tolcsva önkormányzata.
 Nem támogatja a parlament szocialista frakciója azt a pénzügyminisztériumi elképzelést, amely szerint az
építmény- és telekadó, a kommunális
adó, illetve a tartózkodási idő után ﬁzetendő idegenforgalmi adó esetében
az önkormányzatok 50 százalékkal
eltérhetnének a törvényben meghatározott mértéktől. Jauernik István,
az MSZP önkormányzati munkacsoportjának vezetője – a parlament önkormányzati bizottságának alelnöke – szerint a helyi önkormányzatok
többsége jelenleg sem a maximumot
szedi, az adómértékek emelésére tehát nincs valós igény.
 Állandó repülőjáratok kötik össze
Debrecent fél éven belül Londonnal
és Münchennel. Ezt az Airport-Debrecen Kft. tevékenységéről és terveiről
tartott sajtótájékoztatón jelentette be
Kósa Lajos polgármester, megemlítve,
hogy a város önkormányzata eddig 2
milliárd forintot fordított a repülőtér
fejlesztésére. A létesítmény idén az
ILS leszállító rendszerrel, a schengeni normáknak megfelelően kialakított fogadóépülettel, valamint egy 228
férőhelyes parkolóval bővült; tervezik
a terminál bővítését, egy új irányító
torony építését, a biztonságtechnikai
rendszer továbbfejlesztését. A repülőtér forgalma növekszik, a szolgáltatásait ebben az évben összesen 13 ezer
induló és érkező utas vette igénybe.
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DEKORATÍV LÁMPATESTEK
VÁLTOZATOS FORMÁK
PARKOK, SÉTÁNYOK
DEKORATÍV
VILÁGÍTÁSA,
HANGULATOS,
EGYEDI
LÁMPATESTEKKEL

PHAROS

TUNGSRAM-Schréder Rt.
2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel: 26/568-092 Fax: 26/568-001
E-mail: kerekes.b@schreder.hu

Termékeink:
Szennyvíztisztítók
Esővízgyűjtők
Szennyvíztározók
Vízzáró vasbeton tartályok
Betoncsövek és aknák
EP-gerendák és béléstestek
Feszített zsaluzó kéregpanel
TALÁLKOZZUNK AZ ÖKOTECH
KIÁLLÍTÁSON 2004. 10. 26-29. KÖZÖTT
A HUNGEXPON B PAVILON 11/L STANDON

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern
stílusban.

PATINA Öntöde Kft.

1201 Budapest, Attila u. 37.
Tel.: 283-0155
Tel/fax: 283-1282
Email: patina@axelero.hu
Web: www.postaladaja.hu/patina

JASPER

SzeBeton Rt.

2000 Szentendre,
Dózsa György út 20.
info@szebeton.hu

KUPON

KUPON

Mobil: (+36) 20/ 555 0274
Telefon: (+36) 26/ 310 622
Fax: (+36) 26/ 310 994
www.szebeton.hu

KUPON

KUPON

E kupon felmutatójára térítésmentes szaktanácsadás vár
termékeinkkel kapcsolatban az építés tervezett helyszínén,
frissítő és meglepetés a SzeBeton Rt. standján a kiállítás
ideje alatt!
Az Ön neve:……………………………………………………
Címe:……………………………………………………………
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tcabútoraink kifejlesztésekor a különböző színek és anyagok egymással történő kombinálása
révén olyan esztétikai hatású formákat sikerült
létrehoznunk, amelyek nemcsak a műemléki, hanem
a modern városi környezethez is illeszkednek. A legfőbb szempont a közterületekkel szemben támasztott
legmagasabb funkcionális és esztétikai igények kiszolgálása volt. Termékeink optimalizált méretrendszere,
használhatósága, igényes kialakítása, rendkívüli szín- és
formagazdagsága, a diﬀerenciált és folyamatosan változó,
mindjobban szélesedő vevői
igényeket hivatott kielégíteni.
Célunk az, hogy városaink és
falvaink a kor követelményeinek megfelelő formakultúrájú utcabútorokhoz juthassanak – érvényes szerződésünk van az Iparművészeti
Egyetem Formatervező Tanszékével –, ennek érdekében
fejlesztjük technológiánkat a
minőség és a tartósság jegyében. Célunk,
szebbé és otthonosabbá tenni városaink utcáit, tereit, parkjait.

EUROELEMENT KFT.

H-2092 Budakeszi,
Tiefenweg utca 18.
Tel/Fax: +36 23 451510/102
Mobil: +36 70 2530963
Internet: www.euroelement.hu
E-mail: info@euroelement.hu
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