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ERÔSÖDÖTT
2004-BEN IS A TÖOSZ
Zongor Gábor a Magyar Polgármesternek adott kíméletesen kritikus újévi nyilatkozatot (4–5. oldal)
Jogsértőek mindazon önkormányzati határozatok, amelyekben a helyi testület a népszavazás kérdéseinek megválaszolásában foglal(t) állást. Így például – alkotmányjogászok
szerint – jogsértően járt el a Vas megyei önkormányzat közgyűlése, amiért (mellesleg:
a kivonuló ellenzék távollétében) a kettős állampolgárság melletti igen szavazatra felszólító nyilatkozatot fogadott el, s jogot sértett többek között Biatorbágy önkormányzatának képviselő-testülete, amely a település lakóinak kiküldött nyilatkozatában
„minden felelősen gondolkodó polgárt” arra kért, hogy „’igen’ szavazatával kötelezze
a parlamentet az állampolgársági törvény módosítására”. Debrecen közgyűlése ugyancsak jogsértően javasolta határozatban a cívisváros polgárainak, hogy a december 5-ei
népszavazáson mindkét kérdésre igennel voksoljanak. (A közgyűlés ellenzéki frakciója
a választási akarat befolyásolását kifogásolván panaszt nyújtott be a döntés ellen a területi választási bizottsághoz, valamint a közigazgatási hivatalhoz.) Egyébiránt hasonlóképpen jogsértő lett volna egy-egy nemekre buzdító önkormányzati határozat is, de
ilyen határozat tudomásunk szerint sehol sem született. Nagy kérdés, hogy a jogsértő
önkormányzati határozatok miatt vajon érvényteleníthető-e, az amúgy eredménytelen – s hárommilliárd forintot felemésztő – népszavazás. Nem kérdés viszont, hogy
a napjainkban fokozottan költségérzékeny helyi önkormányzatok túlnyomó többsége
számára sértő volt-e ennyi pénzt egy nagy semmire költeni.
A. G.

SÉRTÉSEK

A TÖOSZ – kizárólag jogi személyiségű – tagsága a most záruló esztendőben is gyarapodott. A 2004-es
évtől a TÖOSZ-t újabb két megyei,
s huszonöt települési önkormányzat
erősíti.A megyeiek közül Baranya
és Békés közgyűlése döntött a belépés mellett, a települési önkormányzatok közül pedig a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Domaháza,
Nagykinizs és Vajdácska; a Heves
megyei Szajla és Tenk; a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspöki
és Tiszaszőlős; a Nógrád megyei Balassagyarmat, Egyházasgerge, Karancsberény, Karancskeszi, Ságújfalu, Sóshartyán és Szirák; a Pest
megyei Dunavarsány és Kosd; a Somogy megyei Kőröshegy; a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregdaróc és Tiszarád; a Tolna megyei Bátaszék; továbbá a Veszprém
megyei Adorjánháza, Balatonakali,
Lovas, Pénzesgyőr és Vid képviselő-testülete.

Hirdetôink a helyi önkormányzatoknak
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A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

1

Ö N K O R M Á N Y Z A T

Egy tisztább jövőért

A NOVA típusú utasváró nevében
és megjelenésében új, de az igényes
kivitelezésban, 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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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.

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
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A Magyar Polgármester című újság
szerkesztősége – feltehetően egy új évi
körinterjú készítésének részeként – dr.
Zongor Gábort, a TÖOSZ főtitkárát is
megkérdezte, hogy az önkormányzatok szempontjából miképpen értékeli a 2004. esztendőt, s hogy mit vár a 2005. évtől. Nyilatkozatában – amelyet itt némileg rövidítve közlünk – a kormánynak együttműködésre kínált esélyt.

ELSZALASZTOTT
ESZTENDÔ UTÁN
Válaszában a megkérdezett szükségesnek tartotta megemlíteni, ami
a rendszerváltoztatás óta eltelt csaknem másfél évtized tapasztalatai
alapján nyilvánvalóvá vált, hogy
tudniillik a jelenlegi önkormányzati
rendszer nem működik célszerűen
és hatékonyan (vagyis a szétaprózódott rendszer egyrészt növekvő forráshiánnyal küzd, másrészt pazarló), továbbá, hogy a kialakult helyzetért elsődlegesen nem az önkormányzatok, hanem a kormányzatok
a felelősek.

Az elmaradás oka
A főtitkár elmondta, hogy feladatés hatáskörmegosztás, valamint a ﬁnanszírozás ellentmondásaira Bokros Lajos már 1995-ben rávilágított,
ám az indokolt átalakítással szemben akkor a Horn-kormány minisztériumai ellenálltak és a nagy ellátó
rendszerek – az oktatás, az egészségügy, a szociális szféra – reformja elmaradt, amelyet az Orbán-kormány
kézi-vezérlésű elosztó rendszere sem
sürgetett.
Kitért arra, hogy a Medgyessykormány a programjában ugyan
határozottan foglalt állást a reform
kérdésében, de a parlamenti erőviszonyok ismeretében a legkisebb ellenállás elvét követte. A kistérségre
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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koncentrált és miután a többcélú kistérségi társulásra vonatkozó eredeti törvényjavaslatot (amely az egyes
önkormányzati feladatok tekintetében a kistérségi társulások kötelező
létrehozására irányult) még a kisebbik kormányzó párt sem támogatta,
a szükséges kétharmados többségű
támogatás kiszámítható hiányában
képviselői módosító indítvánnyal
„íratta át” feles törvényt igénylő önkéntes társulási formává, s (miközben a parlament a kötelező társulásról szóló javaslatot tárgyalta) rendeletet alkotott az önkéntes társulások
ﬁnanszírozásának pályázati úton történő támogatásáról.

A megtorpant reform
A főtitkár kifejtette, hogy kistérségügyben szerinte a kormány és a belügyminiszter gyorsított és előre menekült. A kormányzati elszántságot,
a települések közötti együttműködés
megteremtésének, a társulások megerősítésének szándékát dicséretesnek
tartotta, az irányt jó iránynak, de hiányolta a valóságos helyzet feltárását,
a megvalósult és működő kistérségi társulásokban felmerülő kérdések
megválaszolását, s kétégesnek vélte,
hogy e társulások mennyiben lesznek képesek valódi együttműködésekké alakulni, miképpen lesznek

képesek megvalósítani azokat a feladatokat, amelyeknek közös ellátására szerveződtek. Elmondta, hogy
a kistelepülési polgármesterek tudják, érzik, hogy csakis társulás útján lesznek képesek ellátni közszolgáltatási feladataikat, s mert a kistelepüléseken élők szerintük is joggal
várják el, hogy az alapvető önkormányzati közszolgáltatások megfelelő színvonalúak és elérhetőek legyenek; nem arra kíváncsiak, hogy egyegy feladatot, miért nem lehet helyben eredményesen, gazdaságosan és
színvonalasan ellátni, hanem azt szeretnék tudni, hogy miképpen juthat
hozzá az intézmény nélküli településen élő a másik településen nyújtott
közszolgáltatáshoz. A közigazgatási
reform folyamata a főtitkár szerint
a politikai konszenzus hiánya miatt
megtorpant, a Gyurcsány-kormány
a jelenlegi politikai erőviszonyok ismeretében csupán a kistérségi társulások szervezésének folytatására
vállalkozik, míg a reform egyéb területei a következő választási ciklusra maradnak.

A nagy adósság
A közigazgatási reform ügyét illetően a 2004. esztendőt Zongor Gábor
az elhalasztott lehetőségek évének
nevezte, s a lehetőségek elhalasztásáért a parlamenti pártokat tartotta
felelősöknek, mivel átfogó, és hosszú
távra szóló változtatások – az önkormányzatok és a lakosság bevonásával
– csakis az alkotmány és az alkotmányos törvények megváltoztatásával
lehetségesek.
A legsajnálatosabb adósságnak minősítette, hogy a ﬁnanszírozási rendszerben nem történt érdemi elmozdulás, vagyis, hogy a rossz és roszszul működő rendszer konzerválódik, hogy az önkormányzatok alulfinanszírozása folytatódik, amelynek következtében az önkormányzati szféra kettészakad. Növekszik
azoknak a hátrányos helyzetű önkormányzatoknak a száma, amelyek
(függetlenül a településük méretétől)
nem rendelkeznek értékesíthető vagyonnal, nem hitelképesek, a korábbi évek megszorító intézkedéseinek
hatására már végrehajtották az intézményi és egyéb racionalizálást,

A jövő évi állami költségvetés
gyakorlatilag elkészült: a Tisztelt
Ház november
30-án a módosító indítványokról szavazott, s ezek
után az egyes fejezetekben szerepeltetett számok véglegeseknek tekinthetők, mivel a részletes vita újbóli
megnyitását követő nyolc napon belül a fejezetek mértékét nem érintő
módosító javaslatokat lehet csak benyújtani.
A közigazgatási rendszer korszerűsítési folyamatának gyorsítását
az Állami Számvevőszék (is) azért
javasolta, hogy a feladat- és hatáskörök átcsoportosítására épülő ﬁnanszírozási reform forrásai a 2005. évi
költségvetésben megjelenhessenek,
de mert ez nem történt meg, a helyi önkormányzatok forrásszabályozása a 2005. évben lényegében nem
változik.
És ezt már november 25-én, a kormányzat é s a z orsz á gos ön kormányzati érdekszövetségek képviselőinek, a Belügyminisztérium által
szervezett első (egyben utolsó) hivatalos érdekegyeztető megbeszélésén
tudni lehetett, mivel a kormányzatot képviselő Juhász Gábor belügyminisztériumi, illetve Katona Tamás
pénzügyminisztériumi államtitkár
nem az érdekek egyeztetésére törekedett, hanem a költségvetési törvényjavaslatban szerepeltetett összegeknek módosító indítványok általi,

EGYÜTTLÉTEK

s a számukra már-már megoldhatatlan gond a kötelező feladatok ellátása.
Az intézményhez kötött közszolgáltatások esetében a közalkalmazotti
bérekhez nyújtott állami támogatás
a szükségesnél lényegesen kevesebb,
amelynek következtében az önkormányzatok jelentős része kénytelen –
amennyiben még van – saját, amúgy
fejlesztésre szánt forrását beáldozni
a bérek kiﬁzetésére. Leegyszerűsítve:
a normális önkormányzati működtetésre nincs elegendő pénz.
Bár 2004. május 1-jétől az Európai Unió teljes jogú tagjává váltunk
és az önkormányzatok is európai önkormányzatok, ez a jelentős változás
kevésbé érzékelhető az önkormányzati szférában; az önkormányzatokkal szembeni lakossági elvárások
azonban értelemszerűen folyamatosan növekednek, a helyi közösségek
elvi lehetőségei az uniós csatlakozás
következtében jelentősen bővülnek,
ám csak megfelelő önkormányzati
források birtokában teljesülhetnek.
A 2005. esztendőtől a Magyar Polgármester című újságnak adott interjújában Zongor Gábor azt várta,
hogy az unió által kínált lehetőségek ﬁgyelembevételével folytatódjon
az önkormányzatok helyzetbe hozása, vagyis jöjjön létre egy olyan támogatási és garancia rendszer, amely alkalmassá teszi az önkormányzatokat
a sikeres pályázatokra és azok megvalósítására. Ehhez azonban a főtitkár
szerint a már működő többcélú társulások tapasztalataival együtt a valóságos folyamatok érdemi elemzésére,
a jó megoldások elterjesztésére, tehát
részletekbe menő aprómunkára, a helyi megoldásokat támogató módszerek kidolgozására és alkalmazására
van szükség.

a helyi önkormányzatoknak kétségkívül javára váló, várható átcsoportosításáról tájékoztatatott.
A parlament költségvetési bizottsága indítványainak lényege, hogy
a közalkalmazotti béremelés forrásának egy részét a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami
hozzájárulások és támogatások öszszege tartalmazza, valamint, hogy
a benyújtott törvényjavaslathoz képest a közoktatás méretgazdaságossági követelményei kevésbé szigorúak legyenek. (Az alábbi táblázat nemcsak a támogatásnövekményt, hanem
a forráscserét is szemlélteti.)
Meglehet, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
és társszervezeteinek kitartó érdekérvényesítő tevékenysége nélkül még
ezek a módósítások se történtek volna meg (amelyeket aztán a parlament
november 30-án csakugyan megszavazott), de ez a körülmény jottányit
se változtat azon a tényen, hogy a törvény által kötelezően előírt politikai
érdekegyeztetés – több szakmai megbeszélést követően – egyszeri, formális együttlétre korlátozódott. Annak
ellenére, hogy a megbeszélésnek a jövő évi tervezett bérfejlesztés mértéke
és annak forrása is témája volt, amiről egyébként – akárcsak a közalkalmazotti béremelésről – az Országos
Közszolgáltatási Érdekegyeztető Tanács utóbb – lapzártáig – egy részleges megállapodásnál többre nem
jutott.
De együtt volt.

A parlament által megszavazott módosító javaslatok szerinti,
a helyi önkormányzatoknak jutó összegek millió forintban
Jogcímek
Községek általános feladatai

Szja-változás

Állami
támogatás
változása

Egyenleg

+275,9*

-

+275,9*

A változtatás igénye

Települési igazgatási és kommunális feladatok

+1 500,3*

-

+1 500,3*

A TÖOSZ főtitkára azzal zárta nyilatkozatát, hogy a jövőre 15 éves magyar önkormányzati rendszer és a sajátos magyar út tapasztalatainak birtokában széles körű összefogással kell
megteremteni a következő időszak
működőképességének az alapjait,
s az önkormányzást Magyarországon kiérlelt változtatások következetes megvalósításával lehet-kell megerősíteni.

Körjegyzőségek működésével kapcsolatos feladatok

+500,0*

-

+500,0*

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

-8 957,3*

+8 957,3*

0,0*

Óvodai nevelés

-

+1 964,0*

+1 964,0*

Iskolai oktatás

-

+3 718,1*

+3 718,1*

Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

-

+60,6*

+60,6*

+300,0*

-

+300,0*

Megyék személyi jövedelemadó részesedése

+2 300,0*

-

+2 300,0*

Jövedelemkülönbség mérséklésére

+4 081,1*

-

+4 081,1*

0,0*

+14 700,0*

+14 700,0*

Önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Mindösszesen
*Ebből 3 milliárd forintot a megyei jogú városok kapnak
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A Tolna megyei Gerjen jegyzője, dr. Letenyei
Róbert szerint a települési önkormányzatok ﬁnanszírozási rendszere kiállta az idők próbáját, s bár korrekciókra szükség lenne, a rendszer
alapjait nem kell megváltoztatni. Vitára késztető gondolatait lapunk számára foglalta írásba. Azért írt
nekünk, mert úgy véli, hogy a 2005. évi állami költségvetési
vesztesei ismét az önkormányzatok lesznek, de szerinte nem
azért, mert nem kapnak elég forrást, hanem azért, mert a rendelkezésre álló elosztható pénzmennyiséget pazarlóan rossz
hatékonysággal kényszerülnek elkölteni. Érveinek és némely
észrevételének az alábbiakban adunk helyet. Mivel főképpen
az összhangot hiányolja, írása rövidített, szerkesztett változatának az összhangteremtés reményében adtunk címet.

PAZARLÓ
összhanghiány
Az ágazati, szakmai jogszabályok nincsenek összhangban a pénzügyi lehetőségekkel.
A minisztériumok jelenleg a szakmai szervezeteik első lobbistái és nem a kormányzati akarat végrehajtói. Az ágazati szakmai
jogszabályok úgy születnek, hogy nincs meg
hozzájuk az anyagi fedezet, a mesterségesen generált forráshiány pedig az önkormányzatokat sújtja. Az önkormányzáshoz
való alkotmányos jog a rendszerváltozás
óta folyamatosan csorbul, mert a települések mozgástere az ágazati szabályok szigorodása és a pénzügyi lehetőségek szűkülése
folytán csökken.
A minisztériumi jogalkotás nem áll ellen a szakmai szervezetek törekvéseinek,
mert a minisztérium nem, vagy csak nagyon nehezen vállalja fel az érdekütköztetést az ágazati szervezetével. Az országban
az elosztható pénzmennyiség nem változik,
az ágazati jogalkotás és a pénzügyi lehetőségek korlátozott volta az önkormányzatoknál okoz megoldhatatlan ﬁnanszírozási
nehézségeket.
Az ország költségvetésében a kiadási oldal megosztását befolyásolja a szakmai szervezetek érdekérvényesítő képessége, és ezen
a terepen a települési önkormányzatok nem
mozognak otthonosan. Sokszínűségük, eltérő helyzetük miatt nem tudják az érdekeiket
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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megfelelően képviselni. Így a forrásokért indított verseny örök vesztesei.
Forrásokat csökkentő tényező a közigazgatásban a minisztériumokra jellemző dekoncentrálszerv-alapítási kedv, amit semmi
nem korlátoz. A hatáskörökre és a pénzügyi
szervezeti forrásokra való törekvés jellemző
mindegyik közigazgatási szervre. A minisztériumtól függő dekoncentrált szerv nagyságrendekkel több forrást tud magának kilobbizni, mint egy önkormányzat. Márpedig az állami irányítás költségei folyamatosan növekednek, ha a jelenlegi folyamat
folytatódik.
Az önkormányzatok felélték vagyonukat,
további szervezeti racionalizálásra kevés
a lehetőségük, illetve a hajlandóságuk. Amiként a minisztérium, akként a helyi önkormányzat sem szívesen vállal fel konﬂiktusokat a különböző szakmai szervezetekkel.
A településeket az ágazati jogi szabályozás
sem segíti abból a szempontból, hogy a hatékonyságukon javítsanak. A létszámleépítés,
tevékenység-racionalizálás nehezen keresztülvihető akarat, éppen úgy, mint az állami
alkalmazotti szférában a minőségi csere.
A kistérségi szerveződésben is az a nagy
kérdőjel, hogy a tervek szerinti olcsóbb és
hatékonyabb közigazgatásunk lesz-e, avagy
a törvényalkotó az eredeti célokkal ellenté-
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tesen hoz létre egy negyedik irányítási szintet. A jogalkotás a legkisebb ellenállás irányába mozdult el, amikor a kistelepülési önkormányzatoktól vett el forrást a kistérségi
kezdeményezések ﬁnanszírozásához. A kistérségi rendszer egyik alapja, hogy pénzügyi
ösztönzők révén kényszeríti a kistelepüléseket egyes önkormányzati tevékenységek felhagyására. Kevesebb forrást kapnak, és amit „megtakarított” rajtuk a kormányzat,
azt csoportosította át a kistérségbe. A legkisebb politikai ellenállás irányába történő
elmozdulás tényét támasztja alá az is, hogy
hatáskört „csak” felfelé telepítettek. A dekoncentrált szervek egyikétől sem csoportosítottak át hatáskört, forrást, feladatot a kistérség számára.
A kistérségi rendszer kialakításának egyik
mozgatórugója az oktatási rendszerünk racionalizálása. A politikai bizonytalanság
jele, hogy az ágazati jogszabályokat nem illesztették a kistérségi rendszerhez. Érzi mindenki, hogy az oktatás további kistérségi átalakítása nagyon nagy ellenállásba ütközne.
Ezért a kormányzat már az alapfokú oktatási rendszer kistérségi átalakítása megkezdésekor megtorpant, és nem vállalta fel a társadalmi konf liktust. A jelenlegi struktúra, a munkáltatói szabályok változatlansága
mellett nem lesz sikeres az alapfokú oktatás
átalakítása. A gyereklétszám folyamatosan
csökken, de a pedagóguslétszám nem változik, mert az érdekvédelmi szervezetek sikeresen lobbiznak az ágazati jogszabályalkotásnál a többletfeladatok elérésére.
A ﬁnanszírozási rendszer nem következetes. Az önkormányzatok a ﬁzetőképességük határáig ragaszkodnak egyes szolgáltatások helyben való megszervezéséhez, még
akkor is, ha a ﬁskális politika az ellenkezőjére kényszeríti őket. Csakhogy az önhikis
és a működésképtelen önkormányzatok támogatási rendszere az erejükön felül szolgáltatást ellátó, illetve a rosszul és felelőtlenül
gazdálkodó önkormányzatokat megsegíti.
A politikai szféra a működőképesség határáig való pénzügyi forráselvonáshoz hozzájárul, de az önkormányzati csőd ómenét
nem vállalja fel.
A 2005. évben erősödni fog az a tendencia, hogy az állam az előírt szolgáltatások
ellátására egyre kevésbé nyújt forrást. Változásra akkor lenne lehetőség, hogy ha a politikai szféra meg tudna egyezni a nagy elosztó rendszerek átalakításában. A politikusoknak abban kell egyezségre jutniuk, hogy
az átalakítási nehézségeket ne használják ki
politikai céljaik elérése érdekében.

Lapunk állandó szerzője, Sáska Géza, aki 1990 óta
a TÖOSZ oktatási szóvivője, a Beszélő című folyóirat
számára frissítette fel a népességcsökkenés és az önkormányzati ﬁnanszírozás válságáról írt korábbi tanulmányát, amelynek időszerű tartalmát – különös tekintettel a 2005. évi
állami költségvetés, s ezen belül a pedagógus-béremelés ﬁlozóﬁájának változatlanságára – alább ismertetjük az olvasóval.

EGY KÖZÜGY

elszakmásításodottsága
A közoktatás másfél évtizede egyenletes növekedési pályára állt: egyre
hosszabb ideig maradnak a gyermekek a közoktatási rendszerben, egyre
nagyobb a programkínálattal állnak
elő az iskolák, s mind költségesebb
a rendszer.
Az iskoláskorú népesség csökkenése oly mértékű, hogy az oktatási
szolgáltatás bővülésének üteme napjainkban korlátokba ütközik.
Az oktatási tárca egymást követő
vezetései a rendszerváltás óta pedagógiai szakmai érveket hangoztatva
és a szülői követelésekre hivatkozva
– a Bokros-időszaktól eltekintve – folyamatosan fűtött állapotban tartották és tartják a rendszert: a szolgáltatásbővítés politikáját folytatják.
Ez a berendezkedés napjainkban
meginogni látszik és egyre súlyosabb
konﬂiktusok forrásává válik. Két okból is. A demográﬁai hullámvölgy, illetve az önkormányzatok önálló gazdálkodását jelentősen szűkítő kormányzati politikák – különösen a közalkalmazotti bérek forrásainak előteremtése – arra kényszerítik az iskolafenntartó önkormányzatokat, hogy
hűtsék a rendszert.
Márpedig amennyiben bármely
rendszert fűtenek is és hűtenek is,
akkor abban magától értetődően feszültség támad.

A probléma írmagja

Az oktatás tantervi ügyeit tekintve
az OECD-országok közül egyedül
a magyar iskola tekinthető önkormányzónak, nincs még egy a miénkhez fogható nemzet, amely a közműveltség tartalmának meghatározását
teljes egészében az iskolák tantestületeire bízta volna.
Az iskolákban fogalmazódik meg,
mi az, amire pedagógus-korporációs szempontból szükség van, hiszen
az iskolák fenntartói ki vannak zárva
az oktatás tartalmi kérdéseinek intézéséből. Ebben a hatásköri megosztásban a (szabadon) választott laikus
képviselő-testületek döntenek arról,
hogy az autonóm iskolák szakmai
céljai megvalósíthatóak-e, ám ténylegesen a közalkalmazottak tűzik ki
a közcélokat és azoknak kell ezt ﬁnanszírozniuk, akik felelősek a helyi
közügyekért. A szükségletek keletkezésének és kielégítésének intézményi rendje elkülönül egymástól ebben
a furcsa politikai képletben.
Az iskola–önkormányzat–minisztérium hármas függőségi rendszerében meghatározó az iskola és minisztérium közötti szoros érdekkapcsolat, amit az tesz politikai értelemben
olajozottá, hogy mind a két helyen
pedagógus-korporációba tartozó szereplők vannak döntési helyzetben.

Ettől az elrendezéstől transzformálódik a közoktatás közügyből szakmai üggyé, olyanná, amelynek a pedagógiai lényegéből adódóan nincs
pénzügyi korlátja: valamennyi, még
az egymást kizáró pedagógiai elképzelések is szakmailag indokolhatóak. A szülői szükségletek szintúgy kielégíthetetlenek, hiszen minden jó minőségű és ingyenes dolog
iránt magától értetődően folyamatos és végtelen nagyságú a kereslet.
A szülőknek gyermekeik boldogulása és családi költségvetés védelme
noha másként, de egyaránt fontos.
(Ebben rejlik a közoktatással szemben táplált elégedetlenség kiapaszthatatlan forrása.)
A közszolgáltatások működtetésének a rendszerváltozás idején kialakult és természetessé vált üzemmódjában a közpénzek mind nagyobb hányadára igényt tartó szülői és pedagógus magatartásnak szervezeti értelemben korlátot csak az iskolafenntartó önkormányzatok állítanak.
Az önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott iskolák közigazgatási szempontból önállóak, pénzügyi
tekintetben azonban egyikük sem
az. Az önkormányzatok gazdálkodása az ország kormányának újraelosztó politikájától függ, az iskolák
ﬁnanszírozása pedig az önkormány-
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Az általános és középiskolai korosztályok számának
becsült csökkenése 2002. és 2010. között
Év

6–13 éves tanulók

14–17 éves tanulók

2002–2004

-54000

-15000

2004–2006

-54000

-3000

2006–2008

-35000

-20000

2008–2010

-24000

-30000

zatok pénzügyi helyzetétől és politikájától. (Ezért is javasolják egyre
többen, hogy meg kellene fordítani
a logikát: kisebb legyen a közigazgatási mozgástér, de nagyobb pénzügyi
önállóság.)

A népességcsökkenés
Az oktatási rendszer működését minden tekintetben meghatározza, hogy
hány tanuló vesz részt a közoktatásban. Ha nem számolunk a bevándorlás jelentős növekedésével és a produktivitást erősen növelő új népesedéspolitikával, akkor tartós csökkenésre és az ezzel járó és állandósuló feszültségekre kell felkészülnünk.
A népesség fokozatosan csökken (és
öregszik), és ez a tény a gyermekek és
a ﬁatalok oktatásra szakososodott intézmények sorsát is kényszerítő erővel határozza meg. (Az élethossziglani tanulás programja azonban némi
reménnyel kecsegteti a munkanélküliségtől joggal félő pedagógusokat.)
Általános tapasztalat szerint egy
új tanulócsoport megszervezéséhez
két új pedagógus munkába állítása
szükséges. Az összefüggés fordítva
is igaz, következésképpen – elvileg
– az általános iskolákban a jelenlegi
kormányzati ciklus első és második
felében is 1350-1350 pedagógus vált,
illetve válik feleslegessé. A tanítókat
fenyegető munkanélküliség elkerülése adja a reálpolitikai magyarázatát annak, hogy az oktatási törvény
legutóbbi módosítása szerint a tanítók miért dolgozhatnak már az 5. és
a 6. osztályban, ahol korábban nem.
Ha ezres nagyságrendben lehet jósolni a tanulócsoportok számának
csökkenését és százas nagyságrendben az iskolák kiürülését, érzékelhető
az iskolafenntartókra nehezedő nyomás nagysága. A település nagyságától és szerkezetétől függően azonban
más okokból.
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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A népességcsökkenés az országban nem egyenletes. Vannak olyan
települések, ahol a népesség kifejezetten növekszik A beköltözők iskolázás iránti szükségletei olykor ki
is egyenlíthetik a város népességfogyásából keletkező csökkenést. Ezek
üdítő kivételek, az önkormányzatok
többsége az üresedő óvodák-iskolák,
szakképző intézmények gondjával
küszködik.

A községek
Európában a legdecentralizáltabb
oktatásirányítási rendszer Magyarországon van. Igazi hungarikum.
A 2349 közoktatási intézményt fenntartó önálló és egymás mellé rendelt
önkormányzat több mint a felének
a településén kétezernél kevesebben
laknak, és ezeken a településeken tartották fenn 1999-ben az általános iskolák meghatározó hányadát (1353at a 2310-ből).
A rendszerváltozás egyik jellegzetes motívuma az (iskola-)körzetesítés
politikájával szembeni ellenállásból
fakadt. Az önállóvá válás fölötti öröm
érzése ugyanakkora volt, mint a gazdasági források kimeríthetetlenségébe vetett hit. Az igen kis települések
nem csak hogy újraindították kisiskoláikat, hanem a legelső kormányzat támogatásával új oktatási épületeket is emeltek. Másfél évtizeddel későbben éppen ebben a körben lelhetjük fel azokat az önkormányzatokat,
amelyek forrásaik hiányában (önhibájukon kívül) képtelenek kiﬁzetni
helyi közalkalmazottaik bérét.
Napjainkban ezen elöregedő falvak iskoláiban igen kevés gyermek
tanul, aminek egyik oka a demográﬁai, a másik a vándorlási folyamatokból fakad. Nemcsak arról van szó,
hogy a ﬁatalabb korosztályok többnyire iskolázottabb hányada a (közeli) városba vagy városi rangra vágyó
nagyobb településre költözik, hanem
arról is, hogy a községekben élő iskolázott szülők jelentős hányada – élve a szabad iskolaválasztás jogával –
nem a saját községi iskolájában taníttatja a gyermekét, hanem egy másik,
többnyire nagyobb településen lévő
iskolába. Nem ritkán maguk a pedagógusszülők is így cselekednek. Miközben a munkahelyükön évfolya-

monként csökkenő számú, a 8. osztályban már csupán hét-nyolc, a tanulás iránt különösebb érdeklődést
nem mutató diákkal találják szemben magunkat.
Az elöregedés, az elvándorlás,
a pedagógusok magatartása következtében a községi önkormányzati
iskolákban inkább a szerényebben iskolázott szülők gyermekei tanulnak:
így lesz homogén ezeknek az iskoláknak a szociális összetétele és alacsony a tanulmányi teljesítményük.
(A probléma megoldását pedagógiainak tekinti az oktatásirányítás központja: felzárkóztató programokat
dolgoztat ki és kínál.)
Minthogy az önkormányzat képviselőtestületébe nagy eséllyel többnyire az iskolázottabbak – orvosok,
pedagógusok – kerülnek be, s személyükben egyszerre képviselik a helyi
társadalom és saját munkahelyük érdekeit, sak a legszorítóbb körülmények között születik döntés az óvodai
és iskolai feladatellátás szűkítéséről,
de akkor is elsőbbséget élvez a helyben lakó pedagógusok foglalkoztatásának szempontja.

A városok
A városi iskoláknak helyzeti adottságaikból fakadóan vonzerejük van,
s egy-egy városi önkormányzat kifejezetten erre építi oktatáspolitikáját. Városgazdálkodási és intézményfenntartási szempontból fontos, hogy
a csökkenő gyermeklétszám időszakában legyenek gyermekek, bárhonnan is, hiszen így őrizhetik meg
a meglévő kapacitásaikat és minimalizálják konﬂiktusaikat a helyi értelmiséggel, kevésbé teszik ki magukat
az önkormányzat-ellenes indulatoknak. Ez a magatartás természetesen
veszélyezteti a városkörnyéki települések iskoláinak működőképességét,
hiszen onnan vonzzák el a gyereket.
A városi iskolák egyfajta szociális
szűrőként is működnek: megosztják
a nem-városi népességet.
A városkörnyéki települések önkormányzatai olykor követelik, hogy
a városi önkormányzatok korlátozzák a szülők szabad iskolaválasztási jogát, mondjanak nemet a községekből jövőknek, mert másképp
nem maradhat meg a községi iskola,

és vele együtt a helyi társadalom teljes vertikuma. Ez a retorika a városellenes indulatokat kelt.
A községi oktatáshoz igencsak
hasonló képlet rajzolódik ki azokban a városrészekben, amelyek még
évekkel a városhoz csatolódásuk után
is megőrizték a korábbi községi mivoltukból származó szerkezetüket,
társadalmi összetételük főbb jegyeit.
Itt is többnyire egy iskola működik,
amelyet kevesen látogatnak, mert
a szülők közül sokan inkább a város
központjában lévő, jobbnak vélt iskolába íratják gyermekeiket. A város
egészének szempontjából ezek az iskolák igen költségesek, ám politikai
szempontból nagyon érzékenyek. A
valamikori községhez kötődő lokálpatriotizmust, a pedagógusok állásféltését igen gyakran felkarolja egyegy ellenzékben lévő párt vagy más
szövetség, különösen a nagyobb városokban.
A nagyobb, főként ipari városokban a hetvenes és nyolcvanas években épített lakótelepekre akkor elsősorban ﬁatalok költöztek, akiknek
gyermekei számára óvodák és általános iskolák épültek nagy számban
és igen közel egymáshoz. Mára a lakótelepek éppen úgy elöregedőben
vannak, mint a kisebb települések,
korösszetételük, s lakóinak szociális
helyzete is hasonló. Ezeknek a pedagógiai értelemben szerényebb hatékonyságú, pénzügyi tekintetben pedig kifejezetten költséges iskoláknak
a vonzóereje is kicsi.
Minél nagyobb a város, annál több
iskolája van, és annál nagyobb az iskolák közötti különbség, amely a szabad iskolaválasztás és az iskolák önálló pedagógiai programkészítői tevékenysége következtében erősen növekszik. Minden nagyobb városban
van az iskolák tekintélyrendszerének
csúcsán álló elit általános iskola és
5-8 osztályos gimnázium, amelybe
a helyi elit gyermekei járnak. A kisebb városokban pedig, ahol nincs
egy iskolányi tehetségesnek tekintett
gyermek, egy-egy iskolán belül különült el a városi elit képzése. Az elitiskolák iránt mindig nagy a kereslet
a városi elit és az ebbe a rétegbe törekvők körében, ezért ezeket az iskolákat nem fenyegeti létszámhiány.

Gyôztes eszme veresége
Magyarországon a rendszerváltozás
egyik meghatározó eszméje a helyi
társadalom önszerveződése, a központi szervező erő teljes elutasítása
volt. Ebből az eszméből egyenesen
következett, hogy a közösségi iskolák
fenntartói az önkormányzatok, az állami iskolákból pedig önkormányzati
iskolák lettek. Ami azt eredményezte, hogy ezeknek az állami, közösségi
feladatot ellátó iskoláknak a költségeit, mint valamennyi közszolgáltatásét, egyrészt központi, másrészt pedig helyi forrásokból kell fedezni.
A másik győztes pedagógiai eszme
szerint nem kell különbséget tenni
az állami-közösségi és a nem-kormányzati (elvileg piaci elvek alapján működő) magánszféra között,
mert mindegyik szektorban van iskola, gyermek és pedagógus, a tanulók képességének fejlesztése nem lehet szektorfüggő, legyen tehát szektorsemleges a közoktatás, amelyben
nincs versengés, hiszen a gyermekek
nem lehetnek a verseny tárgyai.
Ez az álláspont és gyakorlat szöges ellenétben áll a gazdasági szférában történtekkel. A rendszerváltozásnak éppen az a lényege, hogy
elválik egymástól a magán és a közösségi tulajdon és ennek megfelelően élesen elkülönül egymástól a piaci és a közösségi szféra. Ez a szakadás elmaradt a közegészségügyben
és a közoktatásban különösen, megmaradt a versenyt mellőző kultúra
és a közszolgáltatást végzők hatalmi túlsúlya. A változás azonban lényeges: megszűnt a központi irányítás és a rendszert azóta az autonóm
közalkalmazottak szempontjai határozzák meg, s ezért ma éppen olyan
szitokszó a privatizálás (értsd piacosítás) mint amilyen a központosítás
volt évtizedekkel ezelőtt.

Az egyházi elôny
Az önkéntesen közösségi feladatokat ellátó és ezért nem az önkormányzati szférán belül működő
történelmi egyházak finanszírozása – az állam és a történeti egyházak közötti megállapodás (a Vatikáni egyezmény) alapján – más, mint
a többi, nem közösségi iskolafenntartóké. A történelmi egyházak is jo-

A középiskolák végzôs osztályaiból
a felsôoktatásban továbbtanulók becsült százalékaránya
az iskolafenntartók szerinti bontásban
Iskolafenntartó szervezet 1992–1996

1997–2001

Egyház, felekezet

41,9

57,6

Települési önkormányzat

28,8

36,6

Alapítvány

36,2

32,9

Egyéb

14,7

21,3

Megyei önkormányzat

16,1

20,0

gosultak a normatív hozzájárulásra,
s a központi költségvetésből további
kiegészítő hozzájárulásban is részesülnek. Megkapják még azt az öszszeget is, amellyel az oktatásra szánt
állami normatívát az önkormányzatok kiegészítik. Ennek következtében
míg az oktatás költségvetési normatívája 2000–2001 között 14 százalékkal, az egyházi támogatás mértéke
33 százalékkal növekedett. (Nem is
zártak be, vagy vontak össze egyházi iskolákat).
A nem eg yházi magániskolák
képviselői ugyanezt szeretnék elérni: e szféra ﬁnanszírozásának a mértéke, biztonsága is az egyházak által fenntartottakéval egyezzen meg,
azaz legyen teljes körű az állami ﬁnanszírozás, és az egyházi iskolákéhoz hasonlóképpen maradjanak függetlenek a pénzt adó államtól. A követelés nem alaptalan a magukat alternatívnak tartó iskolák körében,
hiszen világnézete alapján szerveződnek és aktív missziós tevékenységet folytatnak, épp úgy mint a történeti és a nem-történeti egyházak
iskolái.
A szektorsemleges és a versenyelvet elvető közösségi (állami) oktatáspolitika következményeit előre lehetett látni. Amit azonban feltételezésként korábban félre lehetett söpörni,
az ma már tény: az értelmiségivé válásban a legnagyobb hatékonyságot
az egyházi iskolák érték el és az elmúlt tíz év alatt előnyüket még növelni is tudták. (Mindebből nem nehéz megjósolni, hogy a jövő jól képzett értelmisége milyen világnézetet
fog követni.)
Rendkívül érdekes, hogy tíz esztendő alatt az alapítványi fenntartású
iskolák a tovább-nem tanulók iskolája lett: a kilencvenes években csökA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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kent az ilyen iskolákba beiratkozó
tanulók továbbtanulási esélye a felsőfokon. Az történt ugyanis, hogy jelentős nagyságú ﬁzetőképes kereslet
mutatkozott az átlagostól eltérő kultúrájú, az iskolai kötöttséget szétfeszítő, az erőfeszítést nem kedvelő diákok speciális oktatására is. Így tehát a felsőoktatásra mérsékelten vagy
egyáltalán nem felkészítő alapítványi
iskolák sikerrel elégítik ki a fogyasztásra berendezkedett magatartással
szemben táplált igényeket. (A felvételi vizsgák eltörlésében alapvetően
ez a csoport érdekelt.)

A kulcsszereplô pénze
A települési önkormányzati iskolák a továbbtanulás tekintetében pedig olyanok, mint Európa közösségi
iskolái: átlagosak, vannak náluk jobb
és rosszabb nem-közösségi iskolák.
Az iskolák felől nézve a közoktatásra fordítható összegek felett
az önkormányzatok rendelkeznek,
a kilencvenes évek elején kialakított koncepciónak megfelelően. Az
önkormányzat tehát a kulcsszereplő, ezért természetes, hogy az iskolák igazgatói és tantestületei, illetve
az önkormányzatok közötti viszony
meghatározó. A szakmailag autonóm
iskoláknak vagy meg kell szerezni
a fenntartó jóindulatát, vagy éppen
ellenkezőleg politikai eszközökkel
– tüntetésekkel, nyilatkozatokkal,
aláírásgyűjtésekkel – ki kell préselni
belőle a szakmai szempontból indokolt összeget.
Ez a magatartás mindaddig sikeres
lehetett, amíg a mainál nagyobb volt
az önkormányzatok pénzügyi mozgástere. Amint azonban ez a mozgástér drámaian szűkült, egyfelől növekszenek a konﬂiktusok, másfelől pedig más forrás után kell nézni, amit
a közvetlen központi ﬁnanszírozási
módban látnak egyes szakszervezetek, abban a reményben, hogy központi költségvetés készítőire gyakorolt nyomásnak van értelme, hiszen
a pénz ott van és nem az önkormányzatoknál.
Az önkormányzatok pénzügyi
mozgásterét bevételeinek és kiadásainak szerkezete szabja meg. Bevételei az ország költségvetéséből, a helyben hagyott adókból, illetve a helyi
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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adókból és egyéb forrásokból származnak. A kiadásait pedig a feladatok határozzák meg. A feladatok
egy részét törvények írják elő, illetve
az egyes ágazatok rendeletekben jelölik ki (megsértve az önkormányzatokról szóló törvényt), másik részét
pedig maguk a fenntartók állapítják
meg. Ebben a rendszerben, a központi forrás mértékének, az új központi feladatok nagyságának a változása szabja meg az önkormányzatok
pénzügyi mozgásterét, állandónak
tekintve az önkormányzatok saját
forrásainak nagyságát és kiadásainak
szerkezetét. Ha növekednek az önkormányzati terhek, akár úgy, hogy
csökken a költségvetésből származó,
a változatlan feladatokra szánt öszszeg nagysága, akár olyképpen, hogy
a központból elrendelt ellátandó feladatok válnak terjedelmesebbé változatlan országos költségvetési feltételek mellett, vagy pedig e két helyzet
együttesen áll elő, akkor az önkormányzatok szolgáltatásszűkítő magatartásra kényszerülnek.

A költségvetési politikák
Az ország költségvetése az önkormányzati oktatást főként szabad felhasználású a tanulói létszámra épített normatív fejkvóta alapján ﬁnanszírozza. Ennél jóval kisebb hányadot tesznek ki a kötött felhasználású normatívák. Az utóbbiak aránya
azonban fokozatosan növekedett,
kifejezve egyfelől az önkormányzatokkal szembeni bizalmatlanságot,
másfelől a központi akarat elsőbbségét. Az iskolák ebbe az irányba terelnék a ﬁnanszírozás módját, mert
így nem kell az iskolafenntartókkal
ütközniük. Érzékelhetően a feledés
homályába merült annak a központi
ﬁnanszírozási formának az irracionalitása, amelyre válaszként született
meg a jelenlegi decentralizált rendszer. A felejtést gyorsítja az a tény,
hogy a demográﬁai hullámhegy idején kedvező a gyermeklétszámon alapuló ﬁnanszírozási technika, a hullámvölgy idején azonban határozottan nem az.
Az előző kormányzati ciklusban,
1998-2002 között a vidék – a föld,
a mezőgazdaság, a falu – politikai
támogatásában a községi oktatás is

jócskán részesült. A kistelepülések
(és az egyházak) oktatási költségeit teljes egészében az állam állta, kifejezve, hogy politikai támogatást
honnan remél. Nagyobb támogatást
kaptak az 1100 lakos alatti települések iskolafenntartó önkormányzatai, mint az 1100- 3000 közöttiek, de
ők is többet, mint a 3000-3800 lakosú települések az iskoláik után. Ha
ezeken a településeken még nemzeti-kisebbségi oktatás is folyt, akkor
a támogatás mértéke még ennél nagyobb is lehetett.
Ezzel a ﬁnanszírozási móddal a település nagyságával fordított arányban növekedett az oktatás központi pénzügyi kontrollja, olyannyira,
hogy az igen kis községekben közvetlen ﬁnanszírozáshoz hasonló állapot
jött létre. Ez a politika a községekben
megerősítette azt a hitet, hogy a tiszta
természet, a romlatlanabb erkölcsök
helye a községekben és nem a városokban van, hogy nem a tanulók és
a pedagógusok teljesítménye a fontos, hanem az értékközpontú nevelés,
s hogy mindemiatt, valamint az esélyek egyenlőssége okán az ország
költségvetésének kell a szegény községi oktatás fenntartásának terheit
teljes egészében magára vállalnia.
A városi önkormányzati költségvetést ezzel szemben összességében
szűkítő kormányzati politikai párt
kudarca a 2002-es választásokon arra is visszavezethető, hogy az ellenzéki pártok által vezetett (nagyobb)
városi önkormányzatoknak a központtól független önálló bevételi forrásai lehetővé tették a független önkormányzati politizálást.
Ez a pénzügyi berendezkedés omlik össze a kormányváltás után a közalkalmazotti béremelések következtében. Jelentősen csökken az önkormányzatok pénzügyi függetlensége,
végső soron a kormányzat súlya növekedett.
A kormány – választási ígéretének
megfelelően – halatlan mértékben, 50
százalékkal emelte meg a közalkalmazottak bérét. Az önkormányzatok
a béremelés fedezetét 2002 második
felében még az ország költségvetéséből közvetlenül kapták meg, a 2003as költségvetésből azonban már nem.
Új ﬁnanszírozási technika jelent meg:

már nem a normatívák révén ﬁnanszírozódott a közszféra illetmény igénye, hanem az önkormányzatok általános bevételei emelkedtek megközelítőleg 30 százalékkal. A bérintézkedések másodlagos következményeként az önkormányzatok önálló
gazdálkodásának lehetősége erősen
szűkült, az önkormányzati költségvetésben kevesebb jutott az egyéb helyi szolgáltatásokra, erősen takarékoskodni kellett: az önkormányzatok a helyi (oktatási) közszolgáltatás
szűkítésére kényszerültek.

A fékezési politikák
Az önkormányzati oktatás ﬁnanszírozásában nem a tanulók létszáma
a meghatározó – noha amúgy ennek
alapján jutnak a központi normatív
támogatáshoz –, hanem a tanulócsoportok száma. A tanulócsoportok számának és a tanulók óraszámának a szorzatából ki lehet számítani,
hogy mennyi pedagógust kell alkalmazni. Belátható, hogy a pénzszűke
éveiben az önkormányzatok abban
érdekeltek, hogy a tanulócsoportokat
az oktatási törvényben megadott felső határig töltsék fel, hiszen a fajlagos
költségeik így a legalacsonyabbak:
így foglalkozik a legkevesebb pedagógus a legtöbb gyerekkel.
Az általános iskolákat fenntartó
kistelepülések mozgástere természetesen a legszűkebb. A nyolc tanulócsoportot (nyolc évfolyamot) és egykét napközis csoportot magában foglaló iskolában nincs mit átszervezni,
még akkor sem, ha a tanulók száma
évfolyamonként nem éri el a tizet. A
mozgástér hiánya feszültséget teremt.
Ebből a körből kerülnek ki a közalkalmazotti béreket önhibájukból kiﬁzetni képtelen önkormányzatok.
Azokban a kisvárosokban pedig,
ahol néhány iskola, óvoda működik,
ott az önkormányzatok nem zárják
be az egyiket vagy a másikat, hanem
igazgatási értelemben összevonják
őket. A megtakarítás nem a kevesebb
számú igazgató bérében jelentkezik,
hanem abban, hogy így képesek a különböző iskolákba járó gyerekekből
új osztályokat szervezni, így érik el
a törvényben rögzített felső létszámhatárt. Ez a magyarázta annak, hogy
bár csak kis számban zártak be ok-

tatási, nevelési intézményt az önkormányzatok, a „feladat-ellátási” helyek változatlan maradt, néhol még
növekedet is.
Napjainkban számítani lehet
a helyi iskolarendszer átszervezésére, az iskolák összevonására, és elsősorban a lakótelepi iskolák és az eredetileg nem oktatási-nevelési célokra szánt épületekben működő intézmények (elsősorban a kollégiumok)
bezárására.
Számítani kell arra is, hogy a városi önkormányzatok középiskoláikat a megyei önkormányzatoknak, s
ami pedig különösen érdekes, az egyházakhoz adják át. Ez utóbbit még lehetne egyfajta privatizációnak is tekinteni, ha a ﬁnanszírozásukat nem
az ország költségvetése állná.

A következmények
A növekedéshez szoktatott lelkeknek
fel kell készülniük arra, hogy az önkormányzatok az iskolák többségétől
tömegesen vissza fogják vonni a közoktatásról szóló törvényben rögzített kötelező óraszámot meghaladó, egy korábbi Nemzeti Alap- vagy
Kerettantervi reform keretében már
megadott – általában 10 százaléknyi
-- időkeret-többletet. Valószínű, hogy
a helyi elitiskolákat kisebb mértékben lesznek érintve, aminek következtében még tovább fog növekedni a városi iskolák teljesítményében
mutatkozó különbség, és szociális
tekintetben még inkább egyneművé
fognak válni az iskolák.
Az oktatási szolgáltatást szűkítő
pénzügyi motívumú döntést a pedagógusok és a szülők nyilván nehezményezni fogják, hiszen a megtartandó órák száma csökkeni fog,
és ezzel nemcsak a túlórák száma lesz
kevesebb, hanem ennek egyenes folyamányaként a pedagógus álláshelyek száma is.
Minthogy a veszélyeztetett pedagóguskör nem az elitiskolákban
dolgozik, várható az esélyegyenlőség érvrendszere iránti fogékonyság
növekedése, amelyhez az elit-ellenes, anti-intellektuális, morálpedagógia politikák társulhatnak. Ebben
a helyzetben nemcsak a pedagógiai
populizmust követő pártok építhetnek e kör szavazataira, hanem az ál-

láshelyek megőrzésében mindig aktív
szakszervezetek is megerősödhetnek.
De minkét politikai alakulat a maga
népszerűségének növekedése érdekében siet a fékező önkormányzati politika következtében érdeksérelmet
szenvedettek oldalára állni.
Az iskolák átszervezése folytán keletkező érdeksérelmeket a diákoknak, a szülőknek, a pedagógusoknak
egyaránt nehéz elviselniük, hiszen
önmagukat nem okolhatják, az előrelátás hiánya nem kérhető rajtuk számon, ráadásul úgy élik meg a változásokat, hogy elvesznek tőlük valamit, ami szerintük nekik járna.
Ez a magyarázata annak, hogy
az önkormányzatok a helyi társadalmat mindig felkavaró iskolai átszervezéseket, az iskolák megyei
vagy egyházi iskolafenntartóknak
történő átadását az önkormányzati választások utáni időszakra időzítik. A jelenség ettől lesz ciklusos
természetű, ha a ritmust meg nem
töri olyan jelentős pénzügyi intézkedés, mint amilyen a kilencvenes
évek közepén Bokros Lajos minisztersége alatt történt, vagy 2002-ben
a közalkalmazotti béremelés következtében állt elő.
Okkal aggódhatnak a szülők amiatt, hogy gyermekük a megkezdett
pedagógiai programot folytatni tudja-e az új helyen vagy az új rendben,
hiszen az sem biztos, hogy ugyanabból a tankönyvből fog tanulni.
A szülők indokolt aggodalma jogrendünkből fakad. Az oktatási törvényünk szerint ugyanis minden pedagógus maga választhatja meg a megygyőződése szerinti legmegfelelőbb
tankönyvet: ez jót tesz a pedagógus
önállóságának, de rosszat tesz a pedagógiai program stabilitásának. Ha
a tanár munkahelyet vált vagy csak
osztályt cserél, vagy szülési szabadságra megy, a helyébe lépő kolléga belátásától függ, hogy milyen könyvből
fog tanítani, mit vásároltat meg a szülőkkel. A kedélyváltozást nem számítva többnyire ilyen okok miatt szakad
meg a pedagógiai program folytonossága az iskolában. Ha pedig két iskolát
összevonnak, a tankönyvekben mutatkozó kontinuitás foka ezért is igencsak szerény, a pedagógiai programok
illesztéséről nem is beszélve.
A Települési Önkormányzatok
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A törvény szerint az iskolák tantestületei – egymástól függetlenül –
maguk alkotják meg és maguk is fogadják el pedagógiai programjukat
(az önkormányzatok jóváhagyják,
de nem koordinálhatják az iskolák
pedagógiai tevékenységét). A pedagógiai programban szereplő tantárgyak és óraszámok többnyire a tantestületben uralkodó erőviszonyok
függvényében alakulnak, éppen ezért
az átszervezést követően az új helyen
újra meg kell vívni az egzisztenciát és
a tekintélyt egyaránt érintő óratervi harcot. A kockázat nem csekély,
mint ahogy az sem lényegtelen, hogy
az újjászerveződő munkaközösségeknek ki lesz a vezetője, az új helyzetben ki lesz az új igazgató. Gyakran
a régi igazgatókból és helyetteseikből kerülnek ki a vesztesek: tekintélyük, önállóságuk és jövedelmük is
biztosan alacsonyabb lesz, mint korábban volt.

A korporáció uralma
Az oktatási kormányzatok irányító tevékenysége a rendszerváltozást
megelőző évektől kezdve pedagógusérdek és pedagógiai logika szerint szerveződött, és csak mozzanatokban emlékeztetett arra, hogy

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.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
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a közoktatást közügynek tekinti.
A minisztériumi és az iskolai szintű pedagógiai gondolkodás erőssége
és a korporációs logika uralma kimutatható.
A laikus képviselőtestület politikai
legitimációját, az önkormányzatiságot értékelte le az oktatási kormányzat, mivel elrendelte, hogy az oktatás
tartalmi kérdéseiben kötelező jelleggel szakértő véleményét kell beszereznie a szabadon választott önkormányzati képviselőtestületnek, holott a döntés-előkészítést végző polgármesteri hivatalok működését is
megerősíthette volna. De nem ezt
tette, s így a demokráciát felülírta
a szakszerűség eszméje, s nemcsak
ezen a szinten.
Ma a tankötelezettség tartalmáról nem a közoktatásban érdekeltek
– iskolafenntartók, szülők, diákok,
pedagógusok, szakszervezetek – döntenek, hanem csak a pedagógusok
többségéből álló és a hatáskörében
nemrég megerősített Országos Köznevelési Tanács tagjai. Így válik nálunk szakkérdéssé, ami a demokráciákban a laikusokra tartozó közügy.
Az iskolák teljesítményét bemutató országos szintű felmérések eredményeinek nyilvánosságra hozatala rendkívül mérsékelt és irányított.
Az iskolák rendre megkapják a rájuk
vonatkozó adatokat, de az iskolákat
fenntartó önkormányzatok többnyire csak az összesítéseket kapnak, így
nem is tudják az iskolák teljesítményét sem összehasonlítani. A korporációs érvelés szerint a tanulók és
a pedagógusok teljesítménye azért
az iskola tantestületének szakmai
belügye, mert az adatokat a hozzá
nem értő iskolafenntartók és a laikus szülők képtelenek szakszerűen
értelmezni. Az egyes iskolák teljesítményének bemutatása a kistérségi, a regionális és az országos szinten rendre elmarad, így nem tudhatja
senki sem, hogy melyik iskola milyen
a másikhoz képest.
A pedagógusálláshely-megőrző
politika a korporációs logika mentén jól értelmezhető. A közoktatási
törvényben megjelenő új állami feladatok a pedagógusok további alkalmazását vonják maguk után. Szociális feladatokat bíznak rájuk, a tanó-

rán kívüli tevékenységeik körét bővítik. A kétfokozatú érettségi jelentős
munkát ad nekik, így ennek is állásmegőrző következménye van, akárcsak annak, hogy a jelenlegi oktatási
kormányzat 22-ről 20-ra csökkentette a kötelező órák számát.
Az oktatási tárca a népesedéscsökkenés és a súlyos pénzügyi gondok
közepette is működtetési problémának, és ezért az önkormányzatok
belügyének tekinti a kialakult helyzet megoldását, önmagát elsősorban
szakmai irányítónak tartja. Az iskolák átszervezése során kiélesedett
konﬂiktusokban rendre a pedagógusok és a szülők mellé áll. A közoktatásról szóló törvényt úgy módosíttatta, hogy újabb bürokratikus akadályok állításával nehezebbé vált az iskolák átszervezése (Kt. 87§. [6]), amire az önkormányzatok a gyermekek
számának csökkenése és pénzügyi
forrásaiknak kormányzati szűkítése
miatt egyébként rákényszerülnek.

A konﬂiktus feloldása
Az önkormányzati és a kormányzati
szint közötti tartós konﬂiktus feloldása az erősen tagolt és szétaprózódott önkormányzati rend reformálásával és a közoktatás irányítási logikájának megváltozatásával oldható
meg. Az egyik lehetőség, hogy az ország politikai, ezen belül közoktatáspolitikai központja válik meghatározóvá akár a nemzeti érdek, akár
a szakszerűség ideológiája szerint,
vagy pedig megmarad és megerősödik a választásokon alapuló, a központot ellensúlyozó önkormányzati
rendszer, akár regionális és a kistérségi formában.
További alapkérdés, hogy a közoktatást a jövőben továbbra is pedagógiai megközelítésben szervezik-e újjá, vagy pedig közjogi logika mentén.
Olyan közszolgáltatásként, amelyben a tanulók teljesítményét növelő
mechanizmusok oly mértékben erősödnek, hogy a nemzetek versenyében sikeresek lehessünk, és amelyben a költséghatékonysági szempontok szerinti a döntések azon a helyen
születnek meg, ahol a felelősséget viselni is tudják országos, regionális,
települési, önkormányzati, illetve iskolai szinten.

PASSZÍV

SZABÁLY

karco

Részlet egy polgármesternek a DÉDÁSZ Rt.-hez
címzett leveléből:
„Önkormányzatunkhoz
érkezett szolgáltatási ajánlatuk… átalánydíjas szerződésre szól… Kérem, hogy a szerződésben ne
átalánydíjas szolgáltatási díjak szerepeljenek,
hanem eseti megbízási díjak. Az így átdolgozott
szerződést keretszerződésünkben vállalt kötelezettségünk alapján – megfelelő áron – meg fogjuk önökkel kötni… Kérem, hogy az átdolgozott
szerződést küldjék meg részünkre.”
Részletek a DÉDÁSZ Rt. polgármestereknek
címzett válaszleveleiből:
„Sajnálattal közöljük, hogy nem áll módunkban eseti javításra szerződéses ajánlatot tenni…”
„A működtetési költségek részét képezi a közvilágítási célú hálózatok (passzív elemek) működtetése, üzemeltetése… (Ez) jelenleg társaságunk joga és kötelezettsége. Fentiek értelmében a passzív elemek működtetésére szerződéses
ajánlatot tettünk… Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az említett hálózati elemek költségeinek megtérítésére szerződés hiányában is
igényt tartunk, s (követelésünket) érvényesíteni fogjuk…”
A dokumentumokat – amelyekből idéztünk
– mellékletként csatolta a TÖOSZ-nak címzett leveléhez Hajnal László villamosmérnök,
aki Mezőfalva, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr
és más települések önkormányzatainak felkérésére közvilágítási tanácsadóként szerezhetett tapasztalatokat némely áramszolgáltató és a megrendelő önkormányzatok viszonyáról. Levelében arra hívta fel a TÖOSZ ﬁgyelmét, hogy az úgynevezett passzív elemek
(amilyenek a például lámpaoszlopok) tulajdonosaként a DÉDÁSZ Rt. hatóságként lép fel az
önkormányzatokkal szemben, s karbantartá-

elemek
si díjat követel – és számláz szerződés hiányában is – a lámpaoszlopok karbantartására, bár
azokkal semmi dolga nincs. Megírta továbbá,
hogy noha semmiféle jogszabály nem kötelezi
az önkormányzatokat arra, hogy a közvilágítás
korszerűsítése céljából általa vásárolt berendezéseket a korszerűsítést végző szolgáltatónak
ingyen adja át, a DÉDÁSZ Rt. az általa fogalmazott szerződéstervezetekben ezt is rögzítette, azt a látszatot keltve, hogy a tulajdonátadás
törvényi előíráson alapul. Emiatt csak néhány
önkormányzat tudta elérni, hogy a korszerűsített berendezés a tulajdonában maradjon.
A közpénzből vásárolt új berendezés – ami,
éppen mert közpénzből vásárolták – természetesen köztulajdon, mégis térítés nélkül kerül
magántulajdonba. Annak amortizációja is a
DÉDÁSZ Rt. adóalapját csökkenti, ráadásul a
DÉDÁSZ Rt. a passzív elemek tulajdonosaként
előnytelen feltételeket szabhat a korszerűsítés
költségeit ﬁzető önkormányzat számára.
A DÉDÁSZ Rt. a megrendelő igényeinek kielégítését (amire különben CX/2001. számú
törvény 26. – az együttműködésre vonatkozó –
paragrafusa, továbbá a Magyar Energia Hivatal
AG-84/4/2004. számú – a megegyezés szükségességét rögzítő – állásfoglalása kötelezi) csak
hirdeti, de ezt nem teszi, hanem éppen ellenkezőleg: átalánydíjat rögzítő szerződéseket igyekszik az önkormányzatokra erőltetni, s a passzív
elemek ezekbe foglalt karbantartási díjának
számlázása révén extrapoﬁtra tesz szert.

A DÉDÁSZ Rt. közüzemi szolgáltatói üzletszabályzata szerint a
mögöttes közvilágítási hálózatnak is nevezett passzív elemek sorába tartozik
• a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezet (oszlop, oszlopkar,
falikar, útátfeszítés;
• a kizárólag közvilágítás villamosenergia-ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl. közvilágítási kábel, kapcsolószál…);
• a közvilágítás villamosenergia-felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés;
• a közvilágítás ki-és bekapcsolását vezérlő rendszer..
A szabályzatban a DÉDÁSZ Rt. kiköti, hogy „ha a viágítótestek
üzemeltetését nem a DÉDÁSZ Rt. végzi, a tulajdonos akkor is köteles a mögöttes közvilágítási hálózat üzemeltetésére (passzív elemek)
vele szerződést kötni”.

A DÉDÁSZ Rt. – írta Hajnal László – 2003
májusától léptette érvénybe új üzletszabályzatát, amit a Magyar Energia Hivatal vélhetően
jóhiszeműen elfogadott. Ebben az addigiaktól
eltérő szövegrészek vannak, amelyek az önkormányzatok számára hátrányosak, versenykorlátozóak. Bennük a passzív elemekre vonatkozó szerződéskötési kötelezettség előírásával a
DÉDÁSZ Rt. – Hajnal László szerint – jogalapot
próbált teremteni a passzív elemek karbantartási díjának számlázhatóságára. Azért fordult
a TÖOSZ-hoz, mert szerinte az önkormányzati érdekek érvényesítésére hivatott szervezet
hozzájárulása nélkül készített üzletszabályzat
az önkormányzatokat semmire se kötelezheti.
Emellett arról tájékoztatott, hogy a Dédász Rt.
az önkormányzatok által a villanyszámlákra
kiﬁzetett összegeket a beﬁzető legrégebbi (állítólagos) tartozására könyveli (ami a számviteli előírásokkal ellentétes), s a villamnyszámlát kiegyenlítetlennek tekintve, ﬁzetési felszólítást küld az önkormányzatoknak, amelyek,
persze, a szerintük okkal jogtalannak tartott
felszólításnak nem tesznek eleget, s e hónapról hónapra ismétlődő aktus a számlázás zavarosságához vezet, emellett folyamatos vitákat gerjeszt.
Hajnal László a TÖOSZ-nak címzett levelében szükségesnek tartotta rögzíteni, a DÉDÁSZ-t energiaszolgáltatási kötelezettség terheli, a villamosenergiát a fogyasztó tulajdoni
határáig a saját költségén kell eljuttatnia, amit
más fogyasztó esetében meg is tesz, különdíjat.
csak az önkormányzatnak, s minden jogalap
nélkül számít fel
A levélíró álláspontja szerint mindezek
okán
• a DÉDÁSZ Rt.-t bírságolni kellene erőszakos,
hatósági jellegű fellépése miatt;
• az önkormányzat által vásárolt lámpák tulajdonjoga a DÉDÁSZ-tól megtévesztés miatt
visszakövetelhető;
• a berendezéseket üzemkészen tartani szolgáltatói feladat, s ennek költségei nem terhelhetők az önkormányzati fogyasztóra (sem);
• a DÉDÁSZ Rt.-t számlaalapú nyilvántartás
vezetésére kellene kötelezni;
• a passzív elemek (például lámpaoszlopok)
karbantartási költségeit, ha vannak – tulajdonosként – a DÉDÁSZ Rt.-nek kell viselnie,
amiként azokat a nem önkormányzati fogyasztókkal se ﬁzettetheti meg.
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Dekoratív közvilágítás a kémények árnyékában

Közvilágítás-korszerűsítés
SZÁZHALOMBATTA, 2004.
Idén szeptemberben lezárult Százhalombatta közvilágításának korszerűsítése. Az energia-megtakarítást nem
rutinszerű lámpatest cserével oldották meg, hanem a városfejlesztési bizottság, és az ELMŰ Rt., alkotó együttműködésének köszönhetően számos egyedi, Magyarországon
korábban nem alkalmazott berendezést szereltek fel. A
Szent István téren az ALURA lámpatestek hosszú élettartamú, energiatakarékos, kitűnő színvisszaadású ún. kerámia-kisülőcsöves fényforrásokkal működnek. A káprázás
csökkentése érdekében, részben pedig esztétikai okokból a
fényforrások nem közvetlenül, hanem a lámpatest „kalapjáról” visszaverődve sugározzák a fényt. Néhány ponton
színes színszűrő gyűrűk fokozzák a hatást.
Az oszlopokra az önkormányzat kérésére virágtartók
és zászlótartók kerültek. Annak érdekében, hogy a tartók jelentősen ne rontsák az összképet, az egyedi tervezésű virágtartók és zászlótartók egy egységbe kombinálva
jelennek meg.
A felszerelt lámpatestek magas védettségű (az optikai
térbe jutó por pára stb. tekintetében) könnyen karbantartható, a mai technikai színvonalnak maximálisan kielégítő berendezések. A dekoratív nappali megjelenés és
a korszerű világítás mellett nem elhanyagolható a jelentős
energiamegtakarítás: 139,8 kW
Császár Attila
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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ó néhány településen – közterületeken, vagy az egyes porták
előtt, az utcáról jól látható helyen
– nagyobb, színes műanyagﬂakonok vonzzák a tekintetet. No meg
a madarakat, mivel ezekre az ő
számukra vágtak nyílást, s töltötték
meg a ﬂakonok alját madáreleséggel.
Az ilyen jó szívvel, de kellő hozzáértés nélkül
eszkábált és kihelyezett etetőknél – amelyek
egyébként megsebesíthetik a madarat – esztétikusabb is akad. Ezért adunk helyet Dénes
Péter alábbi írásának.
Itt a tél a nyakunkon, fázunk és utáljuk
a nyirkos, ködös nappalokat. A természet
is „betelelt”. A fákról lehullott az utolsó levél, a vándormadarak már valahol Afrikában vannak, de maradtak itthon is madarak, s kisebb-nagyobb csapatokban élelem
után kutatnak.
Ilyenkor télen jó lehetőség adódik mesterséges madárodúk készítésére, kihelyezésére. Ezt megteheti szinte mindenki – és segíthet ebben az önkormányzat is – hiszen
park, fasor, liget, vagy éppen parkerdő jó
néhány településen a nem kertes házak közelében is akad.
A kertekbe egyszerre két odút is ajánlok.
A „B”-t például a cinegéknek, verebeknek.
Ennek az odúnak a belső átmérője 12–13
cm, röpnyílása 32 mm, mélysége a röpnyílás alsó szélétől 25–27 cm. A teteje oldalt
1-1 centiméterrel legyen szélesebb, mint
az odú, elől pedig 6–8 centiméterrel nyúljon előre. A tetőnek leszerelhetőnek, vagy
nyithatónak kell lennie, hogy ősszel a felhalmozódott fészekanyag eltávolítható legyen,
s legyen helye a következő fészkeléshez behordott anyagoknak. Az odú a két oldalába vert 1–1 U-szegbe fűzött rozsdamentes
dróttal egy kiálló ágra rögzíthető. A röpnyílásnak az uralkodó széliránnyal ellentétes oldalon kell lennie. Ilyen odúból több is
elhelyezhető, egymástól legalább negyvenméternyi távolságra.

A „C” odú egy deszkából készített, minden irányban 20 cm-es fadoboz, amelynek
egyik oldala felül, a tetőig félig nyitott.
Az eresz alá, úgy kell a gerendára helyezni,
hogy ne süssön a nap bele, mert ez a tojáson kotló madárnak kellemetlen. Ebben
az odúban főként házi rozsdafarkú billegető, vagy vörösbegy fészkel.
Egy kiskertbe egy odú elegendő.
A parkokba, parkerdőkbe, gyümölcsösökbe többféle odú is kihelyezhető: seregélyeknek, harkályoknak, rigóknak, galamboknak, gerléknek, csókáknak, de megtelepíthető bennük a vörös vércse, a bagoly,
a kuvik, s még a denevér is. Nagyobb fás területen célszerű az odúsítást szakemberrel
megterveztetni, mert az odúk számát, helyét a területen honos madarak igényéhez
kell igazítani.
Egy-egy odú lakóinak megfigyelése élmény, különösen a gyerekeknek. Távcsővel
megﬁgyelhető, hogy milyen hernyókat, rovarokat hoznak a csőrükben a szülő madarak, s megszámolható, hogy az egyes napszakokban egy órán belül hányszor etetik
ﬁókáikat. Talán kevesen tudják, de a ﬁókanevelés időszakában az egyébként magevőnek ismert verebek is állati eledellel tömik
őket, s annyira szorgalmasak, hogy évente
három fészekaljat is felnevelnek, miközben
a. cinegék már rég abbahagyták az utódok
nevelését. Pedig a saját maga életben tartása
és ﬁókáik felnevelése során egyetlen pár cinege is 30.ezer hernyót, rovart fogyaszt el.
Mesterséges fészkelőhelyre parkokban,
parkerdőkben, s másutt is szükség lehet,

ahol nagyobb madarak is megtelepedhetnek. Például a villanyoszlopokra helyezett,
biztonságos fészektartó kosárban kikelnek
a gólyaﬁak, de – ahogy azt természetﬁlmeken látni – sólymoknak, sasoknak, keselyüknek is helyeznek ki fészekalapokat,
és ezeket elég nagy hányadában el is foglalják a madarak. Ilyen fészekhelyet azonban
szakértő ornitológusok helyeznek ki jobbára
a veszélyeztetett – s a kertbe nem csábítható
– madarak számra.
Az elmúlt másfél évtizedben számos
templomot renováltak, felújítottak, s túlnyomó többségükből kizárták a madarakat. Emiatt a hagyományosan templomokban költő gyöngybaglyok alaposan megritkultak.
A templomtornyok ablakaiba kihelyezett
gyöngybagoly-költőládákat a baglyok – ha
még van élő bagoly a közelben – bizonyosan
elfoglalják, s költenek is bennük, a templombelsőbe pedig a galambok, a verebek továbbra se tudnak bejutni.
A templomokból, pincékből, gazdasági
épületekből kiszorult bőregereknek is biztonságos élőhely teremthető egy-egy, parkba, erdőbe kihelyezett, sajátos szerkezetű,
mesterséges odúban.
Aki a saját kertjében, telkén szeretne egykét madárcsaládot megtelepíteni, az kis
ügyességgel maga is készíthet odút. A madárodú-készítésről, -kihelyezésről, az odúkban költő madarakról a fentieknél több is
megtudható e cikk szerzőjétől. A 30/5609471-es telefonszámon, illetve a tetelx@temail.hu címen odú is rendelhető nála.
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Változatos formájú oszlopok és karok
lakó- és közterületek megvilágításához,
teleszkópikus és kúpos kivitelben
Fénypontmagasság három métertől tíz méterig
Igényes felületkezelés anódos oxidációval,
vagy elektrosztatikus porszórással és speciális színekkel

Mûszaki támogatás
a település igénye szerinti
– a meglevô típustól eltérô –
oszlopok kidolgozásához
KONSTRUÁL Fémszerkezet Gyártó és Szerelô Kft.
8000 Székesfehérvár, Repülôtér
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf. 221
Telefon, fax.: 22/501-694, e-mail: konstru@mail.datatrans.hu
Internet: www.konstrual.hu
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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Cégünk kültéri játszószerek és parkberendezési tárgyak
gyártásával foglalkozik. Vállaljuk játszóterek
tervezését, látványtervek elkészítését, kivitelezését.
Termékeinkre 3 év garanciát és további 3 év szavatosságot vállalunk.
Az alábbi elérhetőségeken várjuk érdeklődésüket:
Telephely: 2092 Budakeszi, Pátyi u. 57.
Tel: (06-23) 457-844, fax: (06-23) 452-844
E-mail: woodshop@enternet.hu
www.woodshop.hu
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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BRÜSSZELBÔL
jelentjük

A Nyugat-Balkánon a stabilitási paktum keretében folytatott tevékenységről, az Európai Unióba irányuló legális és illegális bevándorlásról,
a nemzetközi védelemre szoruló személyek
belépésének szabályozásáról és a menekültek beilleszkedésének tapasztalatairól tárgyalt Brüsszelben a Régiók Bizottságának
külkapcsolatokkal foglalkozó szakbizottsága. Sértő-Radics István, a Régiók Bizottsága alelnöke, s magyar csoportjának elnöke, a TÖOSZ-tag uszkai önkormányzat első
embere és a szakbizottságban dolgozó Dióssy
László, a TÖOSZ elnöke, Veszprém polgármestere az ülés szünetében adott interjút tudósítónknak, S. Bonnyai Eszternek.

Sértő-Radics István mindenekelőtt
a Régiók Bizottságának, mint az Európai Unió egyik intézményének kettős feladatáról beszélt: ez a feladat
részt venni az uniós törvényhozásban és közelebb vinni az uniós politikát az Európai Unió polgáraihoz.
A szervezetben Magyarországot a helyi önkormányzatok és a régiók választott vezetői képviselik, tizenketten állandó, tizenketten pedig helyettesítő tagként.
– Az uniós törvényhozás úgy működik – tért a részletekre a magyar
csoport elnöke –, hogy az Európai
Bizottság, mint az unió kormánya,
törvényjavaslatokat nyújt be a törvényeket megalkotó Miniszterek Tanácsához. A javaslattevő és a döntéshozó grémium között két fontos
konzultációs szerv működik, az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága. Az utóbbi elé főként olyan tervezetek kerülnek, amelyek hatással
vannak a helyi önkormányzatokra,
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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Sértő-Radics István a Régiók Bizottságának brüsszeli székházában

márpedig a javaslatoknak legalább
a nyolcvanöt százaléka ilyen.
A magyar csoportból Uszka polgármestere volt az első, aki a Régiók Bizottságában előterjesztőként
bocsátotta vitára egy törvényjavaslat előkészítő tanulmányát és az azzal kapcsolatos véleménytervezetet.
A nemzetközi védelemre szoruló személyek felügyelt belépése az EU-ba
és a származási régiók védelmi kapacitásának fokozása – jobb hozzá-

férés a tartós megoldásokhoz című
tanulmány első fejezetében az Európai Bizottság a menedékkérőknek
az unióba történő irányított, menedzselt beléptetésének összefüggéseit
igyekszik feltárni. Foglalkozik a dokumentum azzal is, hogy miként lehet a menekültek számára megfelelő
helyzetet teremteni olyan országokban, amelyek a kibocsátó földrajzi
régión belül találhatók. Az Európai
Tanács és az Európai Bizottság há-

rom hosszú távú megoldást támogat. Az egyik a származási országba
való békés visszatelepítés, amikor ezt
a politikai helyzet normalizálódása
lehetővé teszi. Amennyiben ez nem
lehetséges, törekedni kell a védelmet
igénylők beilleszkedésére abban a régión belüli országban, ahová menekültként először megérkeztek. A harmadik megoldás az unióba történő
szervezett beléptetés.
– A tanulmányról egyrészt a magyar delegáció elnökeként és egyben a Régiók Bizottságának alelnökeként, másrészt egy frissen csatlakozott uniós tagország választott
önkormányzati képviselőjeként fogalmaztam meg a véleményemet –
mondta Sértő-Radics István. – A kérdést magyar szempontból is vizsgálni
kell, hiszen a probléma bennünket is
érint. Egy, az Ukrán határszélhez közeli kis falu polgármestereként gyakorta szembesülök az illegális határátlépők és az embercsempészek
okozta gondokkal. A jelenlegi helyzetből csak az kínálhat kiutat, ha az
EU kidolgozza és érvényesíti a migráció legális és szervezett módozatait.
Feltétlenül kívánatos, hogy az önkormányzatokat és a régiókat fokozottabban bevonják a döntéshozatalba,
hiszen a menekültek egészségügyi és
szociális ellátását, iskoláztatását helyi szinten kell megoldani. A tanácskozáson külön felhívtam a ﬁgyelmet
a tranzitországok, köztünk hazánk
fogadókapacitása javításának, kellő
felkészítésének, és az ehhez szükséges
forrásokból való ﬁnanszírozás fontosságára. A szakbizottság elé terjesztett véleménytervezetnek van még
egy fontos eleme. Tudjuk, hogy az újonnan csatlakozott uniós tagállamok
polgárainak szabad munkavállalását
néhány régi tagország derogációs intézkedésekkel akadályozza. A korlátozást az elkövetkező hét év során
fokozatosan kell majd megszüntetniük. Ezen időszak alatt mi a menekülteknek sem javasoljuk megadni
a szabad munkaerőpiaci jogot, hiszen
akkor az uniós állampolgárok hátrányba kerülnének velük szemben.
Ez elviekben sem elfogadható, másrészt az érintett országok lakosságát
– lengyeleket, szlovákokat, magyarokat – egész biztosan szembefordíta-

ná az unió menekültügyi politikájával. Most, amikor az euroszkeptikus
pártok szerte Európában előretörnek, ezt jó volna elkerülni. Hangsúlyozom, hogy az általam kidolgozott
véleménytervezetben a politikai, faji
vagy vallási okokból nemzetközi védelemre szoruló migránsokkal foglalkoztam. De a gazdasági menekültek, a hazájukat a jobb megélhetés
reményében elhagyók problémájáról
sem szabad megfeledkeznünk, azokat
is törvényes keretek között, és uniós
szinten egységesen kell kezelni.
Ez a téma a brüsszeli ülést követően azon a kétnapos találkozón is napirendre került, amit a Régiók Bizottsága magyar tagjainak és az Európai
Parlament régiós ügyekkel foglalkozó magyar képviselőinek részvételével Veszprémben rendeztek.
A házigazda Dióssy László szerint
a cél: összehangolni az álláspontokat és „átjárást” teremteni a két uniós intézmény között. Veszprém polgármestere hozzátette még, hogy mivel a magyarországi régiók meglehetősen alulreprezentáltak az Európai
Parlamentben, igyekszenek minden
lehetőséget megragadni az információszerzésre és a lobbizásra. Az elkövetkező időszakban ez azért nagyon
fontos, mert javában zajlik a 2007 és
2013 közötti uniós költségvetési időszak előkészítése, most dől el, hogy
melyik alapra mennyi pénz kerül és
mire számíthatnak majd az új tagállamok.
– A külkapcsolatok szakbizottságának brüsszeli tanácskozásán a jövőben csatlakozó országok ügye is
szerepelt – mondta még Dióssy László. – Számunkra közülük Románia
a legérdekesebb az ott élő magyarok
sorsa miatt.
Veszprém polgármestere elmondta, hogy szeretné az eddigieknél is
szorosabbra fűzni városa és Sepsiszentgyörgy közötti testvérvárosi
szálakat, segítve őket a sikeres felkészülésben. Ugyanezt kéri valamennyi
önkormányzattól, amelyeknek partnerkapcsolatuk van Erdélyben.
– Az érzelmi húrok pengetésénél
a gyakorlati cselekvés fontosabb – fogalmazott néhány nappal a magyarországi igen-nemes népszavazás előtt
a TÖOSZ elnöke.

A Régiók Bizottsága
magyarországi tagjai, póttagjai
és elérhetôségük
Tagok:
Bihary Gábor, Budapesti, III kerületi ökormányzati képviselő (tel.: 36-20-944-3672, fax: 36-1-327-1795, e-mail:
biharyg@axelero.hu); Balogh László, országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, MÖOSZ-elnök (tel.:
36-76-513-802, fax: 36-76-513-811, e-mail: elnok@bacskiskun.
hu); Benkő Ferenc, Tiszaladány polgármestere (tel.: 36-47352-835, fax: 36-47-352-835, e-mail: benkof@freemail.hu); Bor
Imre, paksi önkormányzati képviselő (tel.: 36-75-511-020, fax:
36-75-511-020, e-mail: imrebor@axelero.hu); dr. Boros Imre,
országgyűlési képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés tagja (tel.:
36-92-311-021, fax: 36-92-323-600, e-mail: titkarsag@zalamegye.hu); Dióssy László, Veszprém polgármestere, TÖOSZ-elnök
(tel.: 36-88-425-861, fax: 36-88-425-861, e-mail: ldiossy@gov.
veszprem.hu); Fábián Zsolt, gödöllői önkormányzati képviselő (tel.: 36-28-420-004, fax: 36-28-430-180, e-mail: fzsolt@godollo.hu); Káli Sándor, országgyűlési képviselő, Miskolc
polgármestere (tel.: 36-46-347-873 fax: 36-46-348-801 e-mail:
polgarmester@miskolcph.hu); Molnár Árpád, Balatonszabadi
polgármestere, a Somogy Megyei Közgyűlés tagja (tel.: 36-84355-031 fax: 36-84-355-031 e-mail: bszabadi@axelero.hu); dr.
Sértő-Radics István, Uszka polgármestere (tel.: 36-44-378-250
fax: 36-44-378-352 e-mail: tiszahat@elender.hu); Szabó Gyula,
országgyűlési képviselő, a Heves Megyei Közgyűlés tagja (tel.:
36-20-466-8138 fax: 36-1-441-5306 e-mail: gyula.szabo@parlament.hu); dr. Wekler Ferenc, országgyűlési képviselő, Mecseknádasd polgármestere, KKKSZ-elnök (tel.: 36-72-463-033
fax: 36-72-463-047 e-mail: pmhivnad@axelero.hu).
Póttagok:
Csécsei Béla, Budapesti VIII. kerületi polgármester (tel.: 361-210-1518 fax: 36-1-333-1597, e-mail: hivatal@jozsefvaros.hu);
dr. Gémesi György, országgyűlési képviselő, Gödöllő polgármestere (tel.: 36-28-420-004, fax: 36-28-430-180, e-mail:
szelba@godollo.hu); dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere (tel.: 36-94-313-172, fax: 36-94-313-172, e-mail:
gyipkovich@szombathely.hu); Jószai Attila, szigetszentmiklósi
önkormányzati képviselő (tel.: 36-20-466-8216, fax: 36-1-4415306 e-mail: joszaiattila@perfektname.hu); Kocsis Károlyné,
dunapataji önkormányzati képviselő (tel.:36-20-9420-650, fax:
36-78-425-072, e-mail: patajph@mail.externet.hu); dr. Lázár
János, Hódmezővásárhely polgármestere (tel.: 36-62-530-100
fax: 36-62-530-140, e-mail: polgarmester@hodmezovasarhely.
hu); Mátis András, Szirák polgármestere (tel.: 36-32-485-248,
fax: 36-32-485-248, e-mail: sindaco@proﬁnter.hu); Nagy Sándor, Kistelek polgármestere (tel: 36-62-598-102, fax: 36-62-598102 e-mail: polgarmester@kistelek.hu); Nagy Zoltán, komáromi önkormányzati képviselő (tel.: 36-34-340-011, fax: 36-34340-199, e-mail: kompmh@axelero.hu); Papp József, Szigetvár
polgármestere (tel.: 36-73-514-032, fax: 36-73-311-923, e-mail:
onkormanyzat@szigetvar.hu); Szabó Lóránt, Dombóvár polgármestere (tel.: 36-74-465-125, fax: 36-74-465-125, e-mail: polgarmester@dombovar.hu); dr. Szakács Imre, a Győr-MosonSopron Megyei Közgyűlés elnöke (tel.: 36-96-522-201, fax: 3696-522-220, e-mail: mailto:iszakacs@gymsmo.hu).
A Települési Önkormányzatok
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Komárnóban 2004. november 22-én
megalakult a Határon Átívelő Önkormányzati Együttműködést Szolgáló
Magyar–Szlovák Kormányközi Vegyes
Bizottság, amelyben a TÖOSZ-t – az
előkészítő munkában az elnökség megbízásából
résztvevő – Sándor István magyarnándori polgármester képviseli.

EGY

HATÁRON ÁT
A bizottság alapszabályt fogadott el, s
meghatározta a jövő évi munkaprogramot. Ez utóbbi része – egy, már elkészült tanulmány alapján – az Európai Unióhoz történő csatlakozás
utáni belső határvonalakon a közúti
átkelési lehetőségek sűrítésének, valamint az Ipoly-hidak újjáépítésének
segítése.
A bizottság mind a magyar, mind
a szlovák tagozatban – magyar javaslatra – egy-egy háromtagú Interregmunkacsoportot alakított. A magyar
munkacsoportnak – amelynek vezetője dr. Répássy Helga, a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatalban területfejlesztési elnökhelyettese – Sándor István is tagja.

Az Ipoly-hidak újjáéptése az Ipoly-vidék rendbehozatalát is feltételezi. A képen látható mozdony nem közlekedik, alóla még a síneket is
ellopták.
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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Az alapszabály szerint a vegyes bizottság a magyar és a szlovák kormány közötti, a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő együttműködéséről szóló,
Budapesten 2001. április 23-án aláírt egyezmény, illetve a jószomszédi
kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló, 1995. március 19-én
Párizsban aláírt szerződés alapján,
a két ország külügyminisztériumának képviselői által 1998. november 24-én Pozsonyban aláírt jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban
alakult meg.
Az alapdokumentumokban foglaltakkal, valamint az érdekelt országok belső jogrendjével összhangban
cselekszik.
Feladata kijelölni a határon átívelő
együttműködés fejlesztésének általános irányait és formáit, koordinálni a
határon átívelő együttműködés programjait azzal a céllal, hogy az Európai Uniónak erre a területre vonatkozó politikájával és jogalkotásával
összhangban megteremtse a két ország lakossága, területi egységei és
azok illetékes szervei, valamint helyi önkormányzatai közötti kapcso-

latfejlesztés és együttműködés feltételeit. Megkülönböztetett ﬁgyelmet
szentel a ﬁatal generáció együttműködése és kapcsolatai fejlesztésének.
Javaslatokat fogalmaz meg jogi, gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi feltételek megteremtésére a mindkét fél
részére kedvező vállalkozásfejlesztési, gazdasági és egyéb aktivitások
fejlesztése érdekében; ajánlásokat
dolgoz ki a regionális és helyi szintű közös koordinációs szervek által
előkészített döntésekhez; támogatja
a jószomszédi kapcsolatok erősítésére irányuló tevékenységeket; tájékoztatja a területi önkormányzatokat, az államigazgatás helyi szerveit, valamint az együttműködés további résztvevőit a határon átívelő
együttműködési lehetőségekről és
segíti azok eredményes megvalósítását; támogatja az együttműködés
résztvevőinek mindazon kezdeményezését, amelyek az egyezményben
meghatározott célok megvalósítását
szolgálják.
A veg yes bizot tság tagozata i
rendszeresen tájékoztatják egymást
az együttműködés résztvevőivel kapcsolatos belső jogszabályokról; saját
tevékenységi körükben önállóan tervezik és szervezik együttműködésüket, és annak megvalósítása érdekében egymással közvetlen kapcsolatot
építenek ki, tartanak fenn, valamint
saját belső jogrendjükkel összhangban szerződéseket kötnek.
A vegyes bizottság figyelemmel
kíséri a határ menti területek társadalmi-gazdasági helyzetét, valamint együttműködésük fejlesztését;
az együttműködésben résztvevők
tájékoztatása alapján elemzi a fejlesztési programok megvalósulását;
a fejlesztési programok megvalósítása érdekében nemzeti és nemzetközi források bevonásának lehetőségét keresi, és kezdeményezi az ezek
felhasználására vonatkozó javaslatok kidolgozását, figyelembe véve
azok időbeli megvalósításának feltételeit.
A vegyes bizottság ügyrendjét is
tartalmazó alapszabályt dr. Bujdosó Sándor, a magyar tagozat és Lukáč Zsolt, a szlovák tagozat elnöke
2004. december 3-án aláírásával hitelesítette.

A határon átívelő együttműködés kiterjed
a) a település- és regionális fejlesztésre, különösen az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés segítésére; a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös
előnyök vizsgálatára, ezen térségek, köztük a kistérségek és a határ menti települések összehangolt fejlesztésének segítésére, a határ menti vállalkozási övezetek,
ipari parkok, eurorégiók kialakítására,
fejlesztésük támogatására;
b) a határ menti térség természeti-tájvédelmi feltételeinek feltárására, értékelésére
ökoturisztikai hasznosítás céljából;
c) a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére;
d) a környezet és természet alakítására, védelmére;
e) gazdasági vállalkozások, beruházások,
munkahelyteremtés segítésére;
f) a mezőgazdasági fejlesztésre, amely megfelel a környezet-, természet- és tájvédelmi követelményeknek;
g) az idegenforgalom, különös tekintettel
a természetkímélő turizmus, az agroturizmus, valamint a kultúrtörténeti emlékek látogatottságának fejlesztésére;
h) a közszolgáltatások összehangolt fejlesztésére, a meglévő szolgáltatások különbségeinek mérséklésére, különösen az ivóvízellátásra, a szennyvízelvezetésre és tisztításra, a hulladék elhelyezésére;
i) az egészségügyi intézményeknek a szomszédos térségben élő lakosság számára való kihasználására;
j) az oktatásra és képzésre, a művelődésre,
a kultúrára, a szabadidősportra;
k) a foglalkoztatáspolitikára;
l) a nemzeti kisebbségi nyelvű oktatás fejlesztésére, a nemzeti kultúra ápolására,
a testvériskolák együttműködésének támogatására;
m) partnerkapcsolatok kialakítására azokkal a helyi és területi önkormányzatokkal, amelyek területén jelentős számban
él magyar, illetve szlovák nemzeti kisebbség;
n) kölcsönös a katasztrófák, balesetek esetében szükséges, illetve azok megelőzését
szolgáló együttműködésre és információcserére;
o) a bűnmegelőzésre, a közrend és a közbiztonság erősítére.

A Határon Átívelô
Önkormányzati Együttmûködési
Magyar–Szlovák
Kormányközi Vegyes Bizottság
magyarországi tagjai
és elérhetôségük
Dr. Bujdosó Sándor elnök, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára (tel.: 1-338-2086,
fax: 1-317-5710, e-mail: hat3@bm.gov.hu); dr. Répássy
Helga alelnök, a Nemzeti Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese (tel.: 1-441-7130, fax: 1-4417132, e-mail: toth.agnes@meh.hu, repassy.helga@meh.
hu); dr. Forgács Ildikó titkár, a Belügyminisztérium önkormányzati hivatalának munkatársa (tel.: 1-441-1680,
fax: 1-441-1087, e-mail: forgacsi@bm.gov.hu); Benyó Pál,
a Külügyminisztérium EU Bilaterális Együttműködési
Főosztályának munkatársa (tel.: 1-458-1038, fax: 1-4581019, e-mail: pbenyo@kum.hu); Rákos Attila, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU Koordinációs
és Nemzetközi Közlekedési Főosztályának munkatársa
(tel.: 1-472-8724, fax: 1-472-8721, e-mail: rakos@gkm.
hu); Reich Lajosné, a Pénzügyminisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztályának munkatársa (tel.: 1-327-26-56, fax: 1-327-27-68, e-mail: lajosne.
reich@pm.gov.hu); Sándor István, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője, Magyarnándor polgármestere (tel.: 35-372-317, 35-372-025, fax:
35-572-001, e-mail: korjmn@xmail.proﬁnter.hu); Dóra
Ottó, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője, a Nógrád megyei önkormányzat elnöke
(tel.: 32-310-161, fax: 32-311-709, e-mail: nmkgy@nograd.
net); Dékán János, a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője, Héreg polgármestere (tel.:
34-372-665, fax: 34-372-607, e-mail: polgarmesterihivat
alhereg@axelero.hu); Szegner László, a Községi Önkormányzatok Szövetségének képviselője, Nőtincs polgármestere (tel.: 20-958-1924, 35-360-001, fax: 35-560-005,
e-mail: notincs@proﬁnter.hu); Zatykó János, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője, Komárom polgármestere (tel.: 34-340-321, 20-46-86216, fax: 34-541-302,e-mail: polgarmester@komarom.
hu); Pap János, a Megyei Jogú Városok Szövetségének
képviselője, Békéscsaba polgármestere (tel.: 66-523-801,
fax: 66-523-804, e-mail: papj@bekescsaba.hu); Halász
Rezső a Magyar Faluszövetség képviselője, Bükkszentkereszt polgármestere, (tel.: 46-390-120, 30-303-4152, fax:
46-390-305, e-mail: info@bukkszentkereszt.hu); Havelka
József, az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
képviselője, Pilisszentkereszt polgármestere (tel.: 26547-500, fax: 26-347-599, e-mail: mlynky@mail.axelero.
hu); Nagy Tamás, Dunaegyháza polgármestere (tel.: 78573-020, 78-573-021, fax: 78-473-199 e-mail: nagytamas.
pohi@emitelnet.hu).
A Települési Önkormányzatok
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Utazni kell című, az októberi lapszámunkban
közölt összeállításunknak igen nagy visszhangja volt, s az önkormányzatok körében
többen egyetértettek a csereháti közösségi közlekedésről írt tanulmány (illetve annak egy
részlete) alapján, Gerincvonalra fel címmel közölt írásunk
megállapításaival, szükségesnek tartván az úgynevezett gerincvonalra ráhordó rendszer kialakítását. A közösségi közlekedés állapotáról továbbra is gyűjtjük az észrevételeket, javaslatokat, s elsősorban a kistelepülési önkormányzatoktól
várunk-remélünk információkat. Sipos Tamás (a csereháti
tanulmány társszerzője) többek között a mezőcsát-térségi
közlekedés területi és minőségi jellemzőit, fejlesztési lehetőségeit is elemezte, s az erről írt dolgozatának rövidített, szerkesztett változatát alább részint gondalatébresztőnek szánjuk, részint annak bizonyságául közöljük, hogy a TÖOSZ az
országos gond megoldásának koordinálására vállalkozott.

KÖZLEKEDÉS
MEZÔCSÁT TÉRSÉGÉBEN
Az autóbusz
A terület közúthálózatát menetrend
szerinti autóbuszok használják, amelyek üzemeltetője a Borsod Volán Rt.
A szilárd burkolatú utak teljes hoszszán közlekedik menetrend szerinti járat.
Az autóbuszvonalak közül 14 halad a vizsgált területen, amelyek
az alábbi vonalakon közelekednek:
• távolsági vonalak
• megyeszékhelyre vivő vonalak
• Mezőcsát vonzáskörzetének vonalai
• ipari vonalak a Tiszaújvárosban
dolgozók kiszolgálására
• városközi vonalak
A két távolsági vonalon a járatsűrűség igen alacsony; az egyik vonalon mindössze napi egy budapesti járatpár közlekedik, a másikon pedig
a napi egyszeri Mezőcsáton is megálló Eger–Nyíregyháza járaton kívül
egy Eger–Mezőcsát járat is.
A megyeszékhelyre két vonal vezet
Nemesbikk és Mezőcsát végállomásÖ N K O R M Á N Y Z A T
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sal. A nemesbikki vonal járatai valójában iskolás buszok; a járatok menetrendjét a miskolci középiskolákban tanuló diákok utazási igényeihez
igazították. Ezzel ellentétben a mezőcsáti tipikusan gyors eljutást biztosító, nagy járatsűrűségű vonalon alkalmanként az útvonalba eső két település (Igrici és Hejőpapi) betérései
is elmaradnak, hogy az egyébként 65
perces menettartam 50 percre legyen
csökkenthető. A betérők elhagyása
egyértelműen a mezőcsáti utasoknak nyújtott kedvezmény, azaz a vonal szinte kizárólagos funkciója Mezőcsát lakosságának Miskolccal való
összekötése a megyeszékhelyen rendelkezésre álló közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szolgáltató intézmények igénybevétele céljából. Ennek
a vonalnak a léte, a rajta közlekedő
járatok száma és a betétjáratok teljes
hiánya Mezőcsátnak a megyeszékhelyhez való erős térkapcsolati kötődését sejteti.
A Mezőcsát vonzáskörzetéhez tar-

tozó községeknek a kisvároshoz kapcsolódó vonalai hatfélék és a városból kivezető utak leképezései. A hat
vonal közül van, amelyik mindössze
egyetlen zsáktelepülés (Tiszakeszi)
lakóit szolgálja ki, mintegy napi 10
járatpárral. A többi vonal általában
többfunkciós; amellett, hogy a vonzáskörzeti településeket Mezőcsáthoz kapcsolja, Tiszaújváros hivatásforgalmát is ellátja, amely gyakorta
elsődleges feladat a Mezőcsáttal való
kapcsolattal szemben. Ilyen 4008-as
(Mezőkövesd–Mezőkeresztes–Tiszaújváros), többfunkciós vonal, amely
haránt irányú városközi vonal is.
A területen két olyan autóbuszvonal üzemel, amelyek egyes falvakat
nem Mezőcsáttal, hanem Tiszaújvárossal kötnek össze. A két vonal járatai a három műszakba járók igényeinek kielégítését, illetve Tiszaújváros
oktatási, közigazgatási, szolgáltató
intézményeinek, mint utazási célpontoknak az elérhetőségét szolgálják.
Ennek a két autóbuszvonalnak a járatai sokfélék, mert azok egy része
minden településhez belátogat, mások egyikhez sem, megint mások váltakozva térnek be településekre, illetve hagynak ki településeket. Tovább
bonyolítja a menetrend áttekinthetőségét, hogy a munkára fogható autóbuszok száma és a helyi igények miatt
a járatok közlekedése csak bizonyos
kitüntetett napokon (például munkanapon, munkaszüneti napon, szabadnapon) engedélyezett.
A két autóbuszvonal szerepe jelentéktelen. Az egyik mindössze
egy Igrici községbe tartó járatot takar, amely érthetetlen okból külön
menetrendi vonalként jelenik meg.
A másik autóbuszvonal Gelej községet egy járatpárral kapcsolja öszsze Miskolccal, Mezőnyárádon át
és itt találunk egy meghosszabbított
többlet járatot, amelyik Mezőcsátról indul.

A vasút
A 88-as számú, Miskolc–Mezőcsát
vasútvonalon a forgalom intenzitása
meglehetősen alacsony; napi öt pár
személyvonat közlekedik, ezek közül
csak három jut el Miskolcig, két vonatpár kiindulási, illetve végállomása Nyékládháza. A vonatok szinte ki-

zárólag iskolába járáshoz és a három
műszakos munkarendben dolgozók
munkába járásához használhatók.
A vasútvonal pályasebessége mindössze 40 km/óra, de Hejőszalonta közelében egy 1600 méteres szakaszon
egy 30 km/órás sebességkorlátozás
is érvényben van. Az alacsony pályasebesség miatt a Mezőcsát–Miskolc
összeköttetés menettartama 50 perc,
ami a nyékládházi átszállós és a közvetlen vonatokra egyaránt érvényes.
Ennek oka, hogy az átszállások esetén néhány perc várakozási idő felmerül ugyan, de a fővonalon közlekedő vonatok nagyobb sebessége ezt
képes kompenzálni.

A csatlakozások
A Mezőcsátra vezető vasútvonal
minden állomásán és megállóhelyén van lehetőség autóbusz-csatlakozásra.
Az értékelés szerint csatlakozásnak minősül, ha az egyik közlekedési eszköz érkezése és a másik indulása között eltelt idő legfeljebb 20
perc. A csatakozás négy osztályba
tartozik.
Az első osztályú csatlakozás 1–5
perces, a másodosztályú 6–10 perces, a harmadosztályú osztályú 11–15
perces, végül a negyedosztályú 16–20
perces várakozási időt felttételez.
A csatlakozásra alkalmas helyeken, a csatlakozó járatok gyakoriságából és azok osztályából egy mutatószámot képezve [gyakoriság/osztály], azokat összegezve és elosztva az adott helyen megálló vonatok
számával; egy minőségi mutató keletkezik. Az értékelésnél nem lettek figyelembe véve azok a csatlakozások, amelyek nem a kistérségi
központtelepülések vagy megyeszékhelytelepülések irányú utazások kiszolgálására adódnak.
Hejőszalonta

109

Hejőbába–Hejőpapi

127

Igrici

19

Mezőcsát

146

A mutató azt jelzi, hogy a vonalon közlekedő vonatok és az autóbuszok mennyire intenzíven használják
ki a két közlekedési eszköz találko-

zási pontján fennálló lehetőségeket.
Ideális esetben a mutató több százas
vagy ezres értékű is lehet(ne). Például, ha Mezőcsáton négy irányba (Gelej, Ároktő, Tiszakeszi, Tiszatarján),
az év minden napján, minden vonattól és minden vonathoz lenne első
osztályú csatlakozás, akkor a mutató
értéke 1168 (!) lenne.

A helyzet
A vizsgált terület közösségi közlekedésében az autóbuszé a főszerep.
Mezőcsátnak, mint az újonnan alakult kistérség központjáénak, a vonzáskörzetéhez tartozó településekkel
az autóbuszok révén szoros a kapcsolata. Tiszabábolna és Tiszadorogma
némileg kivételnek tekinthetők, mert
a járatsűrűség itt a többi vonalhoz
képest alacsonyabb.
A mezőcsáti kistérségben lévő
községek Miskolccal való kapcsolata (Igricit kivéve) rendkívül gyenge; mindössze Gelej kapcsolódik egy
közvetlen járatpárral a megyeszékhelyhez, de ez is kerülővel, Mezőnyárádon keresztül. Miskolc elérése csak
mezőcsáti átszállással lehetséges, de
a sűrű követésű Miskolc-Mezőcsát
autóbuszvonalnak köszönhetően ez
nem okoz elviselhetetlenül nagy terheket.
Mezőcsátnak a megyeszékhellyel
való autóbusz kapcsolata jó, amelynek létrejöttéhez vélhetőleg a vasút
alacsony szolgáltatási színvonala vezetett, mivel a MÁV nem volt (és ma
sem) képes megfelelően reagálni a piaci elvárásokra, így az autóbuszoknak gyakorlatilag vasútpótló szerepük van.
A tiszaújvárosi kistérséghez tartozó, Mezőcsáttól északra fekvő települések Miskolccal való összeköttetése
már kevésbé mondható kedvezőnek;
az ott lakók nélkülözni kénytelenek
egy gyors és sűrű követésű autóbuszvonalat, amely a Nyékládháza–Mezőcsát útvonalon fekvő településeken
élőknek megadatott.
A területen áthaladó vasútvonal
méltatlanul elhanyagolt helyzetben
vegetál. A rajta versenyképtelenül
alacsony sebességgel közlekedő napi öt pár vonat nem nyújt igazi alternatívát az autóbuszokkal szemben. A vonal helyzetét tovább rontja,

hogy egyes vonatok csak Nyékládházáig közlekednek, ahol az utasnak át
kell szállnia egy másik vonatra, holott nyilvánvaló, hogy Nyékládháza
nem valódi utazási cél, mert térszervező ereje szinte nincs, illetve Miskolc árnyékában ez nem is tudna kibontakozni. Megdöbbentő tény, hogy
a rendkívül alacsony utazási sebesség
ellenére a Miskolc–Mezőcsát út időtartama vonaton megegyezik a betérők nélkül közlekedő „gyorsított”
autóbuszok menettartamával.
A vasút-autóbusz csatlakozási
rendszer a területen meglehetősen
alacsony színvonalú; s ahol van rá lehetőség, ott sincs kihasználva. Ennek
sajnálatos oka, hogy az eltérő díjszabási rendszerben üzemelő két közlekedési vállalat ellenérdekelt a rendszer tökéletesítésében.

A lehetôségek
A vizsgált terület közösségi közlekedésének fejlesztése elsősorban az alábbi koncepció alapján lenne célszerű:
Mezőcsát és a megyeszékhely között – a mezőcsáti munkahelyek
és oktatási intézmények csekély száma miatt – a jelenleginél gyorsabb
és gyakoribb közlekedési eljutási
kapcsolatot kell létesíteni. Jelentős
mértékben növelni kell az eljutási lehetőségek számát a mezőcsáti kistérség településeiről Mezőcsátra és onnan tovább Miskolcra.
A koncepció olyan megoldási
módszert kíván, amely a jelenleginél sokkal nagyobb járatgyakoriságot
és sebességet kínál; a betérők elmaradását a Mezőcsát–Miskolc viszonylaton és a kistelepülések alacsony utasszámához illeszthető jármű alkalmazhatóságát.
További, megoldásra váró feladat
• az időbeli lefedettség növelése
a költségszint növekedése nélkül,
a jelenlegi térbeli lefedettség meghagyása mellett;
• a kihasználatlan vasúti kapacitások hasznosítása;
• Miskolc környékén a teljesítőképessége határán mozgó autóbuszközlekedés helyzetének javítása.
A mezőcsáti térség közösségi közlekedésének alapját egy sűrű követési idejű (20-30-60 perc) közlekedéA Települési Önkormányzatok
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si eszközzel kell megteremteni. Ez
az eszköz értelemszerűen nem tárhat fel minden települést, mivel 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 szerinti járatok,
amikor biztos utasra lehet számítani
(reggeli, délutáni csúcsok, nagy lélekszámú települések esetében). Az ezeken kívüli járatok csak úgynevezett
feltételes járatok lennének, amelyek
az utazási hajlandósághoz igazodva közlekednének.A feltételes járatok legcélszerűbb közlekedési eszköze az iránytaxi, de alkalmasint lehet személygépkocsi, mikrobusz vagy
midibusz is. Az iránytaxi indulását
egy központi diszpécser rendeli el,
a hozzá befutó telefonos rendelések
alapján, amelyek érkezhetnek a gerincútvonalon közlekedő, sűrű követésű közlekedési eszköz személyzetétől, vagy közvetlenül a gerinceszközre való ráhordást igénylő leendő
utastól. Ebben az ellátási rendszerben
a gerincútvonal hozzáférési pontjaihoz csatlakoznak olyan (akár egyéni)
közlekedési eszközök amelyek a környező települések lakossága és a gerincútvonal közötti kapcsolatot teremtik meg.
A módszer bevezetésével egyszerre teremtődik meg a nagyobb időbeli lefedettség a falvakban és szűnik
meg a felesleges kapacitások mozgatása. Ezzel egy időben a hagyományos autóbuszok helyett, a feladathoz jobban illeszthető mikrobuszok
alacsonyabb költségszinten üzemeltethetők és a magán iránytaxik vagy
a falugondnoki gépkocsik karbantartási költsége sem a közlekedési vállalatokat terheli (esetleg csak, mint
támogatás a szolgáltatás elvégzése
fejében).
További kérdés a gerincútvonal
közlekedési eszközének kiválasztása. Ha feltételezzük a gyors eljutásra és a sűrű követésre (20-30-60
perc) való igényt, akkor kézenfekvőnek látszik, hogy ez az eszköz a vasút. A vasútvonal a vizsgált térségben
ebből a szempontból ideális, annál
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is inkább, mert a vonali helyhez kötött létesítmények (várótermek, őrzött parkolók, fedett kerékpártárolók) a vasútvonal mentén többnyire
rendelkezésre állnak vagy minimális
átalakítással megteremthetők, míg
a közutakról gyakorlatilag teljes egészében hiányoznak és ezek kiépítése
tetemes költséggel járna. A vizsgált
mellékvonal jelenlegi műszaki paraméterei azonban nem teszik lehetővé
a gyors és sűrű követést, ezért a pálya
átépítése (120, de legalább 80 km/órás
sebességűre) ehhez elengedhetetlenül szükséges.

Az eljutás ideje
Az alábbi táblázatban a jelenlegi
és a koncepció megvalósulása esetén
elérhető eljutási idők szerepelnek.
Az elmúlt évtizedekben történtek kísérletek a vasút és az autóbusz
egymást segítő kapcsolatának kialakítására, de ezek nem váltották be
a hozzájuk fűzött reményeket. Ennek legfőbb oka, hogy a közlekedési vállaltok bár érdekeltek volnának
a megteremtésében; ezt nem ismerik
fel. Fontos még megemlíteni, hogy
évtizedekkel ezelőtt nem álltak rendelkezésre olyan eljárások (operációkutatási módszerek) és eszközök (számítástechnika), amelyekkel
egy ilyen összetett probléma operációkutatási és közlekedés szervezési szempontból elemezhető lett volna, és a modellek megoldására, akár
csak a valódi optimum 80 százalékát
elérő szuboptimális megoldás kiszámítására reális esély lett volna. Mind
a két területen jelentős áttörés történt
az elmúlt évtizedben. A tudományágak fejlődése ma már lehetővé teszi
az ilyen komplex problémák modellezését és algoritmikus kezelését is.
Ennek ellenére ma mindkét közletelepülés

autóbusz
gyors

kedési alágazat igyekszik a saját útját járni, nem törekszik együttműködésre, pedig az együttműködésből
adódó jobb közhasznú közlekedésre
igény van.
Az átszállásokról az utasoknak
rendkívül rossz tapasztalatai vannak. Ennek jellemző okai, hogy
1. a csatlakozási idő 5 percnél lényegesen hosszabb;
2. sokszor nincs csatlakozás (45 percen belül);
3. a rossz utas-tájékoztatás miatt sokan félnek a helytelen járművel való utazástól;
4. többen bizonytalanok afelől, hogy
lesz-e ülőhelyük;
5. hosszúak a gyaloglási utak
6. a díjszabási eltérések miatt az átszállásos utazás ráﬁzetéses lehet.
Az 1. és 2. pontban kiemelt hátrányok megfelelő ütemezéssel (operációkutatási modell alkalmazása révén) kiküszöbölhetők, a többi pedig
a szolgáltató vállalatok lelkiismeretes
munkavégzése és az átszállási csomópontok funkcionális átalakítása
esetén nem okozhat gondot.

A kitörési pont
A mezőcsáti kistérség településein,
ahol viszonylag kevés munkalehetőség van, fokozott jelentőséggel bír
a Miskolcra való eljutás lehetősége.
Ma jelentős megterhelés a kistérségi településekről a városba ingázók
számára, hogy a vasút és az autóbusz
társaságok által nyújtott szolgáltatások nem megfelelőek Ebből a negatív helyzetből ígér kitörési pontot
a ráhordó/elosztó hálózat gondolata.
A vizsgált terület erre kiválóan alkalmas, mert kialakítható egy vasúti
gerincútvonal, amit kiszolgálnának
a diszpécserközpont segítségével irányított mikrobuszok és iránytaxik.
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Turisztika, útépítés, iskolafejlesztés, városrehabilitáció. Négy nagy terület, ami az Európa Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának (ROP) keretében, az Európai Unió
MINDENNAPOK
társﬁnanszírozásának köszönhetően fejlesztési
forráshoz jut. De nem minden pályázó juthat forráshoz. A
pályázási lehetőséget novemberben lezárták. Talán ideiglenesen. Lunk Tamás, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal főigazgatója válaszolt munkatársunk, Leopold
Györgyi kérdéseire.

ROP-ZÁR UTÁN
– Mi a ROP-pályázatok célja?
– A ROP átfogó célja a magyarországi régiók kiegyensúlyozott területi fejlődésének segítése. A 2004–2006
közötti időszakban a természeti, kulturális értékekben gazdag, elmaradott térségek belső erőforrásainak
felhasználásával három specifikus
célja van. Vonzó települési környezet
kialakítása és a gazdasági potenciál
fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekre, valamint a helyi szereplők alkalmazkodó
képességének és együttműködésének
erősítése. E célok elérése érdekében
a program több beavatkozási területet, prioritást is kijelöl: a régiókban a turisztikai potenciál erősítését,
a térségi infrastruktúra és települési
környezet fejlesztését, a humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítését és a technikai segítségnyújtást.
– Érkezett-e elegendő jó minőségű pályázat, s van-e pénz a ﬁnanszírozásukra?
– Valamennyi régióból sokkal több
pályázat érkezett, mint amennyi pályázati forrás a rendelkezésünkre áll.
A leadási lehetőséget ezért novemberben lezártuk. Tavasszal valószínűleg új pályázatot írunk ki, éppen
a nagy érdeklődésre való tekintettel.
A pályázatokkal elnyerhető összeg
jelenleg 107,1 milliárd forint, 3 éves
felhasználásra. Eddig 1178 regisztrált pályázatunk van, 220 milliárd
forintos támogatási igénnyel. Az el-

fogadott pályázatok száma 574, ezek
támogatási igénye 119 milliárd forint.
Emellett további 176 pályázat kapott
pozitív támogatási javaslatot, az igényük 44 milliárd forint. Összességében több a jó pályázat, mint a rendelkezésre álló pályadíj. Ebből azt a
tanulságot vontuk le, hogy a jövőben
az eddigieknél is célzottabb pályázati
kiírásokat kell készíteni.
– Mi lesz azokkal, akik pályadíjat
érdemelnének, de most nem kapnak
pénzt?
– Akik most nem „fértek bele a keretbe”, holott jó pályázatot dolgoztak
ki, két úton részesülhetnek pénzbeli támogatásban. Vagy magyar, vagy
uniós keretből. Azokat a jó pályázatokat, amelyek iskolák, óvodák fejlesztésével kapcsolatosak, a jövő évi
területfejlesztési célok között szeretnénk hazai források terhére díjazni,
hogy megvalósíthatók legyenek.
– Mikorra lesznek megvalósíthatók
a támogatott pályázatokba foglalt beruházások?

– A közeljövőben minden régióban megtörténnek a szerződéskötések a nyertes pályázókkal és megkezdődhet a projektek megvalósítása.
Erre legfeljebb két év áll rendelkezésre a legnagyobb volumenű beruházások esetében, de olyan is van, ami
akár fél év alatt megvalósulhat.
– Lesz-e folytatás?
– Természetesen lesz, hiszen 2005től a második EU-terv forrásaiból
mód lesz a nagyobb város-rehabilitációs tervek megvalósítására. A pályázati elszámolási rendszer igen
szigorú, annak minden előnyével és
hátrányával. Egyrészt sokkal inkább
nyomon követhető a megnyert pénzek útja, másrészt viszont a „pénznek ára van”, ami azt jelenti, hogy
csakis tényleges, értékes, értékelhető
munkáért lehet ﬁzetni. A ROP EUból származó és a magyar költségvetési forrásokból kiegészített támogatásnak 75 százalékát a négy legkevésbé fejlett, tehát az észak-alföldi,
sz észak-magyarországi, a dél-alföldi és a dél-dunántúli régiókban kell
felhasználni.
– Mit tanácsol a pályázóknak?
– Kevés ta nácsra szor u l na k,
ugyanis a pályázatok színvonala ilyen
magas, az önkormányzatoknak sokat
„tettek bele” ezekbe a projektekbe,
időben megtanultak pályázni. Azt
is tudják, hogy a jó ötlet önmagában
nem nyerő, hogy nem elég, ha a település első embere érti, miről van
szó, s ha csak a testület meggyőződése, hogy településnek hasznára lesz
a fejlesztés. Be is kell tudni mindezt
bizonyítani, meg kell jeleníteni. Kívülállókkal kell elhitetni, s elfogadtatni a jó elképzeléseket. Ez a nehezebb, a pályázatok technikai része
másodlagos, a jó tartalomhoz a formát könnyebb megtalálni.

Veszprém megyében
A közép-dunántúli régióban november
végéig összesen 99 pályázatot adtak be
a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.
Ezek közül 37 érkezett Veszprém megyéből. E pályázatok fele óvoda-iskolafejlesztést céloz, hat pályázat a turisztikai
fogadóképesség fejlesztését, öt a foglalkoztatás növelését, három az elérhetőség

javítását (útépítés), kettő a turisztikai
vonzerők fejlesztését ígéri, újabb kettő város-rehabilitációra irányul. Több
önkormányzatnak gondot okoz, hogy
a program irányító hatósága november
5-vel gyakorlatilag minden régióban felfüggesztette a beruházás típusú pályázatok befogadását.

A Települési Önkormányzatok
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MINDENNAPOK

Ö N K O R M Á N Y Z A T

Az Európai Unió 800 millió forintos
támogatásával újul meg 2006 végéig a Mátra Múzeumnak otthont adó
gyöngyösi Orczy-kastély. A rekonstrukcióra, a városi és a Heves megyei
önkormányzat közös, a Nemzeti
Fejlesztési Terv Regionális Operatív
Programjához benyújtott sikeres pályázata révén nyílt lehetőség.
Hiesz György, a 35 ezer lakosú
Gyöngyös polgármestere elmondta:
az épület és a város tüdejének számító két hektáros kastélykert teljes rekonstrukciója mintegy 2,5 milliárd
forint felhasználását igényli. A most
kezdődő felújítás ennek a programnak az első szakasza.
A várhatóan tavasszal kezdődő
rekonstrukció keretében felújítják
a 2 ezer négyzetméter hasznos területű kastélyépületet; a belső udvar befedésével új látogatóteret alakítanak
ki, illetve felépítik a park kerítését és
megkezdik az egykori mesterséges tó
rehabilitációját.
A természettudományos pavilon
és egy múzeumi raktárbázis felépítése mellett, a kastélypark teljes körű
helyreállítását is tervezik. (A Mátra
Múzeum kiállítási tárgyainak átköltöztetését – Fűköh Levente igazgatója tájékoztatása szerint – már januárban megkezdik Először a város
történetét bemutató anyagot szállítják át a kastély közelében található
épületek egyikébe. A felújítás ideje
alatt a tárlat szünetel, csupán a tudományos kutatómunka folytatódik
az intézményben.)
Az összesen 820 millió forintos
költségű rekonstrukcióhoz 20 millió
forintnyi önrésszel járul hozzá a város, illetve Heves megye önkormányzata, de az önrész valójában csak 10
millió forint, mert a másik 10 millióra a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat révén tettek szert.
Egerben egy úgynevezett inerthulladékfeldolgozó-üzem valósulhat meg
a jelenlegi hulladéklerakó-telep helyén a Regionális Operatív Program
keretében.
Szántósi Rafael, a hevesi megyeszékhely alpolgármestere elmondta: az üzem évente 30 ezer tonnányi
A Települési Önkormányzatok
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építési-bontási hulladék uniós előírásoknak megfelelő feldolgozását és
újrahasznosítását teszi majd lehetővé,
a feldolgozott törmelék elsősorban az
autópályák, autóutak alapjaiba beépíthető. A csaknem 600 millió forint értékű fejlesztés költségeinek 95
százaléka származik az unió strukturális alapjából, így a városnak csupán
5 százaléknyi önrésszel kell hozzájárulnia a 2005 végéig elkészülő beruházás megvalósításához.
Az alpolgármester bízik abban,
hogy az Egert a hőforrásáról híres

Egerszalókkal összekötő 5 kilométer
hosszúságú út megépítésére benyújtott pályázatuk is sikeres lesz: novemberben adták be a hátrányos helyzetű
kistérségek elérhetőségét javító regionális operatív programra.
Az Egerszalókon folyamatban lévő, az ottani hőforrás hévízkincsére
épülő 15 milliárd forint értékű egészségturisztikai beruházásnak nem része, de a leendő létesítmény hasznosításához feltétlenül megépítendő a
várost vele összekötő útszakasz. Ez
„mindössze” 1.1 milliárd forintba kerül, aminek 90 százalékát remélik a
ROP-tól.
T .Á.

Hajdú-Bihar megyében
A debreceniek már régóta várják,
hogy a városból kivezető, a nagy
igénybevétel miatt szinte teljesen
tönkrement, korábban macskafej-kővel borított, újabban aszfalttal foltozott (de azóta újfent kigödrösödött)
utat felújítsák. Eddig erre nem volt
pénz. A városatyák már-már azt fontolgatták, hogy saját erőből, kis szakaszokban javíttatgassák az utat, vállalván, hogy mire a végére érnek, a javítgatást elölről kezdhetik.
Ennek a helyzetnek vetett véget
a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív
Programja döntés-előkészítő bizottságának pozitív véleménye. Az 1,1
milliárd forint összköltségű beruházáshoz szükséges pénz 75 százalékát
az Európai Unió, 10 százalékát a város, a fennmaradó részt pedig a kormány adja. A hosszú várakozás alatt
mód volt a körültekintő tervezésre is.
A tervek szerint korszerű, 3,75 méter sávszélességű út épül, leálló sávokkal, autóbusz-öblökkel. Az egész
út hosszában egyik oldalon járda, a
másikon egyesített járda és kerékpárút lesz.
Mivel az engedélyes tervek már készek, a munka a kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően azonnal, előre láthatólag jövő tavasszal megkezdődhet, s 2006
elején már be is fejeződhet a felújítás. Az út mentén megoldják a vízellátást és vízelvezetést, illetve a teljes
1,6 kilométeres szakaszon megújítják

a közvilágítást. Az útszélesítés miatt százharminchat fát ki kell majd
vágni, helyettük háromszázhatvan
új fát ültetnek. Cserjéket, valamint
– 15 ezer négyzetméteren – pázsitot
is telepítenek.
A megyei közgyűlés egy régészeti és pihenőpark építésére pályázott
sikerrel. Polgár határában, az M3as autópálya csomópontja által körbezárt, hat hektáros területen egy,
Magyarországon ma még páratlan
régészeti pihenőpark épül, amely –
túl azon, hogy bemutatja az autópálya-építés kapcsán a térségben feltárt,
gazdag régészeti leletanyagot – a megye és a régió egyik idegenforgalmi,
turisztikai kapuja is lesz.
A park első üteme – a kormány
hozzájárulásával, 900 millió forintos
fejlesztés eredményeként – a Nemzeti Autópálya Rt. beruházásában
készült el. A csaknem egymilliárd
forintos költségű második ütemre a
Hajdú-Bihar megyei önkormányzat
974 millió forintot nyert európai uniós pályázaton.
A park régészeti részében azokat
a jellegzetes településeket és épületeket mutatják majd be, amelyekben
korábban éltek itt az emberek, bemutatják mindennapi tevékenységeiket,
temetkezési szokásaikat. Rekonstruálják a régi kutakat, amelyek mélyéről
a leletanyag egy részét – főleg különböző kerámiákat – feltárták.
G.J.

Az önkormányzatok helyzetéről
eg y – a ny írségi Paszabon tartott – konferencián nemrégiben
Nagy Sándor, (akkor) a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára
sürgette a kistelepülések vezetőit:
siessenek a pályázatok beadásával,
mert addig működik egy-egy program, amíg van pénz. Az is elhangzott,
hogy önkormányzatoknak – a kormánytámogatásokon kívül – három
lehetőségük van a fejlődésre: pályázni, pályázni és pályázni.
Az idejében kapcsoló önkormányzatok Hajdú-Bihar megyében idén
is jelentős összegek hez jutottak
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács különböző pályázatai révén.
A Ligetalja fővárosának is tekinthető Nyíracsád a decentralizált környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatból 63 millió forint támogatást
nyert szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító építésére, míg a területés régiófejlesztési célelőirányzatból
35 millió forintot az általános iskola
fejlesztésére. A nyíracsádi szennyvízberuházás azért is fontos, mert
a község homokos talajra, úgynevezett sérülékeny vízbázisra települt.
A csatornázatlanul elfolyó szennyvíz
hamar elindulhat lefelé, s elszennyezheti a talaj-, de végső esetben az ivóvízként használt rétegvizet is. (Ennek
elkerülésére Görbeháza is kapott 55
millió forintot.) Az iskolafejlesztés
indoka, hogy Nyíracsádon nem jellemző a gyerekfogyás.
Főként a kistelepülések gondja, hogy a faluban működő, jobbára egyetlen konyha nem felel meg
az egyébként túl hamar szigorított
előírásoknak. Az eurokonform üzletek, konyhák iránti kívánalmak
a HACCP rendszerben foglaltatnak
össze. E rendszer bevezetésének költségeire pályázott és nyert Esztár önkormányzata 11 millió, Pocsajé 17
millió, Újlétáé 23 millió, Hajdúszováté 38 millió forintot. (Nyíradonyban a város önkormányzata nyújtott
21 millió forint támogatást az iskolai
konyha fejlesztésére.) Útépítésre is
sokan pályáztak az önkormányzatok
közül: a tiszacsegei 65 millió, a haj-

dúhadházi 40, a bárándi 45, a sárrétudvari, a bagaméri, a nagyrábéi
és a konyári önkormányzat pedig 3535 millió forintot nyert erre a célra.
Hajdú-Bihar megyében csaknem
hat milliárd forintos hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása folyik,
amelyben csaknem minden megyebeli település önkormányzata részt
vesz (a gesztor szerepét a debreceni
önkormányzat tölti be). Az összeg
nagy része az uniós forrásból származik, a tervezés költségeinek ﬁnanszírozására pedig a regionális fejlesztési tanácstól kapott a berettyóújfalui
és a hajdúböszörményi önkormányzat a bihari települések hulladékgaz-

kiépítése, amely a tágan vett önkormányzati gazdálkodás összes elemét
felöleli: segíti a belső hivatali ügyintézés gyorsítását, egyszerűsíti az önkormányzat, illetve intézményei és a városi gazdálkodó szervezetek közötti
pénzügyi kapcsolatokat (ami szintén
gyorsítja az ügyintézést), s egyszerűbb lesz a helyi adók, a vagyonkezelés, a kereskedelmi és idegenforgalmi
vállalkozások ügyintézése is. A debreceni önkormányzat a megvalósítás
szakaszában is együttműködik győrivel, amely a debrecenihez hasonló,
de más elemeket is tartalmazó és azokat előtérbe helyező rendszert kíván
kiépíteni. A két város között megál-

PÁLYÁZTAK
és NYERTEK
dálkodási tervének, illetve a hajdúsági szilárdhulladék-hasznosító társulás hulladékgazdálkodási tervének
elkészítéséhez 4,9, illetve 2,62 millió forintot.
A nagyobb városoknak több milliósak a gondjai. A debreceni önkormányzat ugyan elenyésző értékű támogatást kapott azokhoz a milliárdokhoz mérten, amelyet repülőterére költött, de 60 millió forintot nyert
a regionális fejlesztési tanácstól a repülőtéri betonfelület forduló íveinek
szélesítésére és az infrastruktúra fejlesztésére.
Példaértékű együttműködés eredményeként Debrecen és Győr önkormányzata egyenként csaknem háromszáz-háromszáz millió forintot
nyert a Gazdasági Versenyképességi
Operatív Program keretében kiírt Integrált önkormányzati rendszer létrehozása és a meglévő hivatali működésbe illesztése című pályázattal,
amelyben mindkét nagyvárosi önkormányzat – a kiírásnak megfelelően – harmadrésznyi önrészt vállalt. Így Debrecen megkezdődhet egy
komplex, térinformatikai elemeket
is tartalmazó gazdálkodási rendszer

lapodás született, hogy az informatikai fejlesztésekben a tapasztalatot,
a know-how-t megosztják egymással. A megvalósított informatikai fejlesztések eredményéhez kölcsönösen
hozzáférést engedélyeznek egymásnak, kedvező konstrukciók keretében. Az együttműködés fontossága
abban rejlik, hogy az önkormányzatok pénzügyi rendszerei nagyban
különböznek egymástól, így a két város együttműködése révén ajánlások
fogalmazhatók meg új gazdálkodási
szabványok kialakítására is.
Mindezen „nyereményeket” kiegészítették Hajdú-Bihar megyében
olyan sikeres vállalkozói pályázatok,
amelyek révén a települések munkahelyekkel gazdagodnak.
Polgáron ipari park, Püspökladányban ipari üzem rehabilitációja, a Bakonszegen, a juhtenyésztő
AWASSI Rt.-ben új fejőház, Nyíradonyban karosszérialakatos üzem,
Derecskén fizikoterápiás rendelő
és kezelő, Balmazújvároson szálláshely és vendéglátó egység épül az öszszesen 213 millió forintnyi támogatás
felhasználásával.
Gőz József
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A Megyei Jogú Városok Szövetsége Szegeden
tartott közgyűlését követő sajtótájékoztatón
Toller László pécsi polgármester, a szövetség elnöke (és a kormány önkormányzati
MINDENNAPOK
tanácsadó testületének vezetője) elmondta,
hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban szerepeltetett közalkalmazotti bérfejlesztés teljes összegéből a helyi önkormányzatok legfeljebb 1,5 százaléknyi béremelés forrását
képesek kigazdálkodni, mert tartalékuk nincs.

HÍRSZÓRÓ
 Csúcstechnikával felszerelt gép-

 Nem tudták elkölteni a minisz-

járművet vehetett át Budapesten Jászberény tűzoltó parancsnoka. Az IVECO Magirus típusú jármű beszerzéséhez a jászberényi önkormányzat
képviselő-testület 31 millió forintnyi
önrésszel járult hozzá.
 Egy szatyor iratcsomóra leltek
Debrecen belvárosában. Az iratcsomó
az 1992-es szociális segélyek kiutalásáról szóló, csaknem ötszáz önkormányzati határozatot tartalmazza.

tériumok a parlagfű-mentesítésre
idén szánt, eredetileg másfél milliárd, majd 700 millió forintra kurtított összeget sem: 140 millió maradt
a kasszában. A Parlagfűmentes Magyarországért elnevezésű tárcaközi
bizottság több javaslatot is tett a maradék pénz elköltésére. Ezek közül
Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter csak a GPS,
azaz a műholdas helymeghatározó
eszközök beszerzésével értett egyet.
A minisztérium (a honlapja szerint)
nem támogatta a közmunkaprogram és a kommunikációs tevékenység folytatásának finanszírozását,
viszont az elsősorban önkormányzatoknak szánt kézi motoros kaszák
beszerzésére még ebben az évben pályázatot írnak ki.
 Háromszázezer forinttal támogatja a gyomaendrődi önkormányzat dr. Ágoston Sándor A hazáért
és a szabadságért előre című, Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges
1848–49-es szabadságharcban alcímű könyvének kiadatását.
 A polgári repülést szolgáló taszári beruházás továbbfejlesztésére
– a már elkészült terminálhoz vezető
út megépítésére – 100 millió forintot
ajánlott fel miniszteri keretéből a regionális fejlesztésekért felelős tárca
nélküli miniszter, ám a helyi önkormányzat még az 5 millió forintnyi
szükséges önrészt se tudja előteremteni, s ezért a teher átvállalására kérte
a megyei önkormányzatot.

1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Tel./fax: 342-3906
Boltjaink:
V. Szent István krt. 5. - Tel.:331-4548
VII. Klauzál tér 16. - Tel.: 342-3906
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 Reﬁnanszírozási keretszerződést

kötött – az elsők között a piacon –
az Erste Bank Hungary Rt. és a Magyar Fejlesztési Bank a helyi önkormányzatok infrastrukturális beruházásainak ﬁnanszírozása céljából.
Az új hitelcsomag legfeljebb húszéves
futamidejű és legfeljebb hároméves
türelmi időt kínál, amelyhez a kormány árfolyam-garanciát nyújt, így
az önkormányzatok 4–6 százálékos
kamat mellett juthatnak fejlesztési forráshoz. A hitelprogram az egyes önkormányzatok fejlesztéseinek ﬁnanszírozásán túl lehetővé teszi
a több önkormányzat összefogásával
megvalósuló térségi és regionális fejlesztési programok ﬁnanszírozását is.
Ilyenek például a szennyvízelvezetést, -tisztítást és a csapadékvíz-elvezetést szolgáló, az ivóvízminőség
javítását, illetve a települési szilárdhulladékok kezelését, továbbá az árés belvíz elleni védekezést célzó beruházások.
 Támogatási szerződést írt alá Donáth Béla, a környezetvédelmi tárca
fejlesztési igazgatója és Demszky Gábor főpolgármester a Csepel-sziget
északi részén létesítendő, a fővárosi
kerületek felét kiszolgáló szennyvíztisztító-telep megépítésére. A beruházás nettó értéke 122 milliárd forint (aminek 20 százalékát az állam
ﬁzeti), az építkezés jövőre kezdődik
és várhatóan 2009-ben fejeződik be.
 Iskolaszárnyat lízingel a főváros XVII. kerületi önkormányzata, vagyis a beruházás ﬁnanszírozását egyéb forrás hiányában – a CIB
Ingatlanlízing Rt., a CIB Credit Rt.
és a Vegyépszer Rt. által létrehozott
konzorcium közreműködésével – lízingkonstrukció keretében oldja meg.
Az új iskolaszárny alapkövét december elején rakták le, épület a jövő tanév kezdetére fogadóképes lesz.
 A városért elnevezésű kitüntetést vette át a szentesi születésű Gáspár Sándor színművész Szirbik Imre
szentesi polgármestertől a képviselőtestület ülésén.
 Kastélyba költöztetné polgármesteri hivatalát a szarvasi önkormányzat, amely a helyi Mitrovszky-kastély
belső átalakítása céljából nyújtotta be
Integrált városfejlesztés Szarvason
című pályázatát.

re a helyi önkormányzatok, mert –
szakértők szerint – csakis így kerülhetik el, hogy az uniós csatlakozással
életbe lépett szabályok értelmében
minden alkalommal nyílt közbeszerzésen kelljen kiválasztaniuk egy-egyberuházás ﬁnanszírozóját.
 Újabb tíz évig üzemeltetheti
Nagyatád ivóvíz- és szennyvízrendszerét a DRV Rt. A képviselők elsöprő
többséggel döntöttek így, noha a koncessziós pályázatokat értékelő szakértői bizottság a Pécsi Vízmű ajánlatát találta kedvezőbbnek.
 Feloszlatta a parlament Tápiószele képviselő-testületét, s a köztársasági elnök a 2005. január 22-ei időközi
választásig köztársasági biztost nevezett ki az önkormányzathoz. A Pest
Megyei Bíróság még 2003 márciusában állapított meg összeférhetetlenséget a település képviselő-testületének két tagja esetében. A két, mandátumot vesztett képviselő helyére
a listán soron következő két képviselő lépett, de miután a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte az öszszeférhetetlenséget kimondó döntést
(és mert mandátumot visszavonni
nem lehet), az eredetileg 13 tagú testületnek 15 tagja lett. A Belügyminisztérium önkormányzati helyettes
államtitkára szerint ugyan ettől még
tovább működhetett volna a testület, amely azonban 2003 októberétől
egyáltalán nem ülésezett, s a belügyi
tárca az idén nyáron ezért kezdeményezte a feloszlatását.
 Biomasszával fűthetnek a közeljövőben a Vas megyei, alig négyszáz
lelkes Pornóapáti lakói. A következő
fűtési szezonban még csak abban a 77
háztartásban valósulhat meg a biomasszás megoldás, ahol már most
is központi fűtéssel gondoskodnak
a melegről. A program iránt érdeklődő többi családnál 2006-2007 során
teremtik meg e fűtési mód használatának feltételéit úgy, hogy a központi
fűtés beszereléséhez az önkormányzat is támogatást nyújt. A biomasszás
fűtőtelepen két darab, egyenként 500
kilowatt teljesítményű kazánt helyeznek majd el, amelyekhez a fűtőanyagot a közeli fűrésztelepen és a fakitermelés során keletkező hulladékból nyerik.

Sikerült megtudnom, hogy ha nem felhős, akkor Somogyjád fölött kék az ég. Miután a megyei lapban azt
olvastam, hogy Somogyjád önkormányzata – a képviselő-testület döntése folytán – havonta összesen 55 ezer
forint támogatásban részesíti huszonhét egyetemista
diákját. Számomra e hírben tulajdonképpen az volt
a nagyszerű, hogy egy 1600 lelkes községnek 27 lakója
egyetemen tanul. Ez a tény a helység egyfajta tudásérlelő-képességére utal, ezért szerettem volna többet megtudni a faluról. Megkerestem az interneten a honlapját,
ami – a polgármester köszöntőjében foglaltak szerint
– megújult (mert, amint azt a polgármester írta volt:
„az a település, amely a fejlődést tűzte ki céljául, nem
engedheti meg magának, hogy ne használja ki a technikai fejlődés lehetőségeit”), s borzasztó csalódás ért.
A 2004. december 6., hétfő dátum alatt ráklikkelvén
a friss hírek rovatra csupán egyetlen sort olvashattam:
„Beköszöntött a tél.” A sor alatt ott állt: „Részletek”. Erre is ráklikkeltem. És a következő szöveg került a képernyőmre: „Újra itt a tél, beköszöntött a rossz idő kicsiny
községünkbe. Sok helyen lehet esténként füstölő kéményeket látni. A nap csak nagyon ritkán mutatkozik.
A szürke felhőktől pedig nem látható a Juhász Gyulát is
megihlető, csodálatos teli kék ég.” Ennyi. Utóbb vettem
észre, hogy ez a friss hír 2002. szeptember 3-án került
fel a – nyilván akkortájt megújult – honlapra. Tán valamivel többet is megtudhatnék a faluról (mint hogy ott
2002-ben esténként – amikor a nap ritkán mutatkozik
– már szeptember elején fűtöttek, meg hogy Somogyjád
fölött, ha felhőtlen, akkor kék az ég), amennyiben a község vezetői valamelyik falubeli egyetemistát kérnék fel
a honlap frissítésére.
A-bor

KÉK ÉG

 Kötvénykibocsátók lesznek jövő-

 Civakodásért bírságolhatják a he-

 A buszközlekedésről kötött a Ti-

lyi önkormányzatok azokat, akik
a többlakásos épületekben, kulturális rendezvényeken, sporteseményeken, könyvtárakban vagy az önkormányzatok nyilvános helyiségeiben kihívóan közösségellenes magatartást tanúsítanak, amivel másokat
megbotránkoztatnak, vagy riadalmat
keltenek. A kormány minapi döntése
szerint a bírság mértéke százötvenezer forint lehet.
 Jótékonysági bált rendezett Gyulán, a Hunguest Erkel Hotelben a Rotary Asztal, hogy a megyei kórház
gyermekosztályát infúziós pumpához és a hozzávaló patronokhoz juttassa. A sikeres – mintegy 800 ezer
forint bevételű – összejövetelen részt
vettek a szegedi Rotary Klub tagjai
(a gyulai szervezet patronálói) az orosházi Rotary Klub tagjai, a megyei,
a városi önkormányzat, s az önkormányzati intézmények vezetői is.

sza Volán Rt. és a hódmezővásárhelyi
önkormányzat elvi megállapodást,
amelyet januárban terveznek véglegesíteni. A szolgáltató azt ígéri, hogy
jövőre sűríti a járatait, s 2010-ig teljesen lecseréli a városban futó járműveit, amelyeket a város színeibe, azaz
kék-sárgába „öltöztet”, esetleg a település címere is felkerül rájuk.
 Szociális bérlakásokat adott át
a belügyminiszter Nyergesújfalun.
A 18 lakás építéséhez a helyi önkormányzat 116 millió forint állami támogatást kapott.
 Postaépületet emeltet a Magyar
Posta Rt. Hajmáskéren. Az önkormányzat telket adott hozzá a település most formálódó központjában.
 Egészségbarát település feliratú oklevelet és táblát adományozott
az egészségügyi tárca Iváncsa önkormányzatának, amiért sikeresen pályázott az egészségterv készítésre.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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 Eladja vasműs részvényeit a du-

 Közigazgatási pert nyert a zemplé-

 Megvásárolja a Kunﬀy-képtárral

naújvárosi önkormányzat. A Dunaferr-részvénycsomag eladásáról zárt
ülésen, minősített többségi szavazással döntött a helyi közgyűlés. A vevő a Donbass Ipari Szövetség, amely
a pakettért részletekben 1,5 milliárd
forintot ﬁzet.
 Homokot szórat a Balatonba az
alig több, mint háromszáz lelkes Balatonudvari önkormányzata: a ﬁzetőstrand medrét „bélelteti ki” vele.
Ezzel egy időben járda-felújításal
és -építéssel készül az idegenforgalmi szezonra; összesen mintegy kétmillió forintot költ erre a célra.
 Félmilliárd forintos megbízást
nyert közbeszerzési eljárásban hozott döntés eredményeként a Hewlett
Packard Magyarország Kft. a veszprémi képviselő-testület Nyitott önkormányzat az állampolgárokért elnevezésű uniós informatikai pályázatán. A tervezett informatikai fejlesztést és eszközbeszérzést az aláírt
szerződés értelmében két éven belül:
2006 végéig befejezi.

ni Komlóska önkormányzata a Nemzeti Hírközlési Hatóság elnökének
másodfokú határozata ellen, amely
szerint nem jogszabálysértő a mobil
szolgáltatás bevezetése a településen.
E határozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság hatályon kívül
helyezte és új eljárás lefolytatására
kötelezte a hatóságot. Köteles László
polgármester reméli, hogy a Zempléni Településszövetség – amelyhez
Komlóska is tartozik – kezdeményezése sikeres lesz. Ennek lényege, hogy
a parlament úgy módosítsa a postáról
szóló 2003-as törvényt, hogy a Magyar Posta Rt. csakis az illetékes önkormányzat hozzájárulásával vezethesse be bármely faluba a mobilpostai szolgáltatást. A kezdeményezéshez az e szolgáltatással elégedetlen
751 települési önkormányzat csatlakozott. A polgármester szerint –
az Országos Választási Bizottság engedélye után – gyorsan összegyűlik
a napirendre vételhez szükséges ötvenezer aláírás.

szemben levő magántelket Somogytúr önkormányzata, hogy a képtár
hamarosan kezdődő átépítésekor
parkolót és parkot is kialakítsanak
a falu központjában.
 Lékó Pétert ünnepelték Bodrogkisfalud lakói, amikor ígéretéhez híven – mexikói nyaralása után – legelőbb ide, a Vlagyimir Kramnyik elleni világbajnoki mérkőzésre való felkészülésének színhelyére látogatott.
A sakknagymester a helyi általános
iskola tornatermében, ahol korábban pihentetőül pingpongcsatákat
vívott, sok kedves ismerőssel találkozott, s Valler József polgármester
köszöntő szavai sokadszor mondott
köszönetet az augusztusi szíves vendéglátásért.
 Alapkőletétellel vette kezdetét
Cegléden a Duna-Tisza közi nagytérségi hulladékgazdálkodási beruházás
kivitelezése. A projekt összesen 48
környező települést fog össze, amelyek Cegléd és Kecskemét központtal
hoznak létre egy 370 ezer lakosra kiterjedő komplex hulladékgazdálkodási rendszert. A beruházás összköltsége 5,93 milliárd forint, amelynek 50
százalékát uniós, 40 százalékát állami, a fennmaradó tíz százalékát pedig – településenként átlagosan 12,35
millió forintot – önkormányzati forrásból ﬁnanszírozzák.
 Szegvári Pétert nevezte ki a miniszterelnök a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal vezetőjének.
 Repülőtér, irányfénnyel: mintegy 500 millió forintos, a biztonságos
üzemelést szolgáló beruházás befejezéseként irányfény- és rádiónavigációs rendszert helyeztek üzembe
a pogányi légibázison. A légikikötő
este, ködben, rossz látási viszonyok
között, két irányból is fogadhat 50–
100 személyes, sugárhajtású gépeket.
A rendszer meglétét jelezték az illetékes nemzetközi repülési hatóságnak,
amely azt szaklapokban közzéteszi,
s ez várhatóan az utasforgalom növekedéséhez vezet. A Baranya megyei
és a pécsi önkormányzat közös tulajdonában lévő Pécs-pogányi Repülőteret Működtető Kft. távolabbi célja,
hogy nyílt nemzetközi repülőteret
alakítson ki.

Kovács Tibor

1935. július 30. – 2004. november 4.
Megfellebbezhetetlen szakmai tekintély, s jó kedélyű ember távozott örökre körünkből. Küzdött a kórral – átvészelt két rendkívül súlyos műtétet – a végső csatát azonban már nem nyerhette meg.
Egy szürkének tartott szakma – a területi statisztika – színes egyénisége volt, hajdan
pilóta is, nagyon ﬁatalon a „szombathelyi műhely” egyik meghatározó személyisége,
majd a Központi Statisztikai Hivatal apparátusának tagjaként ő alakította ki a hazai
területi statisztika tájékoztatási rendszerét. A Magyar Statisztikai Társaság újraalapításának aktív részeseként elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke lett a Területi Statisztikai Szakosztálynak. Laptársunk a COMITATUS szerkesztőbizottságában tagként
tette a dolgát, megalapította, s évtizedeken át szerkesztette a terület- és településhálózat-fejlesztési szakma rangos folyóiratát, a Területi Statisztikát, amelynek idei márciusi
számában a kistelepülések problematikáját elemezte, nagy része volt abban, hogy ez a
lapszám a TÖOSZ-ról „szólt”, s hogy e folyóirat hozzáértő olvasótábora megismerhette benne a TÖOSZ kistelepülési érdekvédelmi programját. A helyi önkormányzatok
választott tisztségviselőinek százai bizonyosan nem fogják elfelejteni a TÖOSZ kistelepülési érdekérvényesítési konferenciáján elmondott élvezetes, vitára késztető, ám
egyszersmind meggyőző mondatait (tetszenek emlékezni: a fejek számától függ, hogy
van-e fodrász a faluban), ám azt kevesen tudják róla, amire okkal volt büszke, hogy
tudniillik – ahogyan azt maga is szívesen említette – volt főnöke minden főnökének.
Országgyűlési bizottságban, s az IDEA-program kistérségi munkacsoportjában is űrt
hagyott maga után.
Hiányozni fog.
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PÁLYÁZNI
lehet

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEK
AKADÁLYTALANÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK
UTÓLAGOS, RÉSZBENI MEGTÉRÍTÉSÉRE
Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok (auditok), valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítésének – utólagos, teljesítés- és forrásarányos ﬁnnszrozású, de vissza
nem térítendő összegű – támogatására pályázhatnak 2005.
március 31-éig a települési és megyei önkormányzatok,
a körjegyzőségek, a többségében vagy kizárólagosan önkormányzati tulajdonú szervezetek, illetve az e szervezetekkel audit vagy megvalósíthatósági tanulmány készítésére szerződést kötő, energetikával foglalkozó gazdasági
társaságok.
A veszteségfeltáró vizsgálatok támogatásának mértéke
az audit költségének 20 százaléka. Az audit költségeinek
további 40 százaléka adható támogatásként, amennyiben
2005. március 31-ig az önkormányzat vagy a vele szerződést kötő pályázó benyújtja az audit által feltárt beruházási
lehetőségek valamelyikére vonatkozó pályázatát megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, vagy amennyiben
a támogatási szerződés hatályba lépésének napját követő
10 hónapon belül (de nem később, mint 2005. szeptember 30-áig) az önkormányzat az audit után közvetlenül
beruházást valósít meg. A támogatási arány tehát 60 százalékos, az évi17 millió forint, vagy annál kevesebb összenergia-költségű intézmények, intézménycsoportok esetén legfeljebb egymillió, az évi17 millió forintnál nagyobb
összenergia-költségű intézmények, intézménycsoportok
esetén legfeljebb kétmillió forint lehet.
A megvalósíthatósági tanulmány támogatásának mértéke az összköltség 30 százaléka, de a tanulmány költségeinek további 50 százaléka is elnyerhető, amennyiben
az önkormányzat a megvalósíthatósági tanulmány alapján 2005. szeptember 30-áig beruházást valósít meg. Ebben az esetben tehát az elérhető támogatási arány 80 százalékos, de legfeljebb 4 millió forint.
A részletes pályázati útmutató és adatlap letölthető
az Energia Központ Kht. honlapjáról:
www.energiakozpont.hu
A társaság UNDP csoportja az érdeklődőknek
további felvilágosítással szolgál.
1042 Budapest, Ráday u. 42-44.,
tel.: 456-4314, fax: 456-4301,
e-mail: undp@energiakozpont.hu

Gyomaendrőd, Liget fürdő

ALTERRA
Építőipari Kft.
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30., Tel.: 260-3300, Fax: 261-2113
Társaságunk, az ALTERRA Építőipari Kft. a francia COLAS
Csoport tagja, az ország egész területén 13 főépítésvezetőséggel dolgozik. Az 1150 millió Ft-os alaptőke, a 2003-ban elért
21,1 milliárd Ft-os éves forgalom, a stabil szakembergárda és
az évek során kivitelezett referenciák a megbízható, minőségi munkavégzést garantálják partnereink megelégedésére.
Alapvető tevékenységeink:
• víz, gáz-, csatorna- és egyéb közműépítés,
• műtárgyak, ivó- és szennyvíztisztító-telepek komplex
kivitelezése,
• strandok és termálfürdők építése,
• ipari létesítmények komplex kivitelezése,
• környezetvédelmi munkák (kármentesítés,
hulladéklerakók építése stb.),
• könnyű és nehéz acélszerkezetek gyártása, szerelése,
• alapozások és egyéb geotechnikai munkák.

Budapesti Területi Igazgatóság
2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4.
Tel.: 23/501-540 Fax:23/430-210
Nagy Létesítmények Igazgatósága
2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4.
Tel.: 23/501-900 Fax: 23/430-515
Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság
4031 Debrecen, Házgyár utca 17.
Tel.: 52/457-938 Fax: 52/457-950
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Bakony utca 2.
Tel.: 22/316-248 Fax: 22/316-295
A Települési Önkormányzatok
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UTCABÚTOROK
Utcáinkat, tereinket, közterületeinket gondos tervezéssel kell kialakítani és ellátni a kényelmünket szolgáló felszerelési tárgyakkal, utcabútorokkal.
Nem egyszerű feladat a környezethez harmonikusan illeszkedő, praktikus, egységes formatvilágot megjelenítő megoldást találni. A Stahl Varianten Kft. az utcabútorok széles választékát ajánlja ehhez a tervezőknek, kivitelezőknek és üzemeltetőknek.
Speciális acél rácsszerkezetek felhasználásával gazdag forma
és színvilággal tervezi és gyártja a kerti padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat, virág- és növénytárolókat, pihenő garnitúrákat, kerítéseket, hirdetőtáblákat.
Az erős rácsszerkezetek, a felültvédelemként alkalmazott tűzihorganyzás és porfestés jól ellenáll a kültéri időjárási viszonyoknak és a gyakran előforduló közterületi rongálásoknak.

