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A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

„Partnerséget igényel a TÖOSZ. Én azt vallom, hogy ezt a partnerségi igényt nemcsak el kell fogadni, hanem meg kell köszönni, és meg kell 
erősíteni. A partnerség alapja azonban az egyenlő felelősség elfogadása. Azaz nem az önkormányzati megrendelő áll szemben az állammal, 
hanem a nemzeti közösséget képviselő törvényhozás és végrehajtói hatalom áll egyenrangú és mellérendelt viszonyban a helyi közösséget 
képviselő önkormányzatisággal. Azonban ha ez egy mellérendelt viszony, akkor közös a felelősség. Közös abban, hogy nem a részt kell ne-
künk optimalizálni, hiszen a részt csak egymás rovására lehet optimalizálni, hanem az egészet. Átgondolni és átszabni az önkormányzati 
szabályozás, feladatszabályozás, intézményi szabályozás és finanszírozás teljes rendszerét.”
(Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a TÖOSZ 2005. április 26-ai, a Parlament Felsőházi Termében tartott küldöttgyűlésén.)
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A TÖOSZ 2005. április 26-ai, par-
lamenti küldöttgyűlésén elfogadott 
(az ÖNkormányzat legutóbbi lapszá-
mában ismertetett) vitairat – ben-
ne a Mit kívánnak a magyarországi 

önkormányzatok című tizenkét pont – tartalmának 
elmélyítésén és kiszélesítésén már dolgoznak az erre 
felkért ismert közigazgatási és önkormányzati szak-
értők. A vitairatról folytatandó országos párbeszéd 
tanulságainak összegzése a legújabb kori magyar ön-
kormányzati rendszer 15. évfordulójára, szeptember 
végére várható, az erre építendő, átfogó TÖOSZ-ja-
vaslat megalapozhatja a következő ciklusban megva-
lósítandó közigazgatási-önkormányzati reformot. 
De addig is lépni kell. 
A küldöttgyűlésen felszólaló Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök megfogalmazta a közös munka területé-
re és feltételeire vonatkozó javaslatait. „Ha a TÖOSZ 
egy átfogó feladat-újrafogalmazási, és ehhez illesz-
kedő folyó, működési és fejlesztési koncepcióval áll 

elő a következő hetekben − mondta többek között −, 
akkor ezt nemcsak nyitottan várom, hanem lelke-
sen támogatom. A kormány kész arra, hogy újra 
kösse az önkormányzatok és a végrehajtó hatalom 
közötti alkotmányos, írt és nem leírt megállapodá-
si szövegeit.”
Ezért a TÖOSZ kibővített elnöksége, 2005. május 24-
ei ülésén elsődlegesen azokkal a javaslatokkal foglal-
kozott, amelyeket a miniszterelnök felkérésére állí-
tottak össze, és amelyek rövid távon megvalósítható 
változtatásokra irányulnak. 
Az önkormányzati rendszer megújítására vonatko-
zó rövid távú javaslatcsomag rögzíti, hogy az ön-
kormányzati és közigazgatási rendszer feltétlenül 
szükséges átfogó átalakítására ebben a kormányzati 
ciklusban ugyan nem kerülhet sor, azonban meghir-
dethető az elérendő cél és a kívánt változtatás lénye-
ge. Ez a  változtatás is igényli az alkotmány és egyéb 
alkotmányos törvények módosítását, ezért széles kö-
rű politikai konszenzusra van szükség. 

LÉPJÜNK EGYÜTT!
A ciklus hátralévő részében megteremthe-
tő a konszenzus alapja és meghatározható 
a változtatás célja és lényege. Ehhez a mun-
kához felhasználható lesz a TÖOSZ által 
kezdeményezett széles körű önkormányzati 
vita szeptember végére várható eredménye.

Fontos, hogy a kormányzat az elkövetke-
zendő időben őszintén beszéljen az önkor-
mányzati vezetőkkel az önkormányzatok 
helyzetéről. A polgármesterek többsége part-
ner az átalakításban, együttműködésük ré-
vén elvégezhető az aprómunka, ami helyben 
jelentős változásokat eredményezhet.

Még a rövid távú átalakításhoz is szüksé-
ges megfogalmazni azokat az elveket, ame-
lyek érvényesítése révén az egyes intézkedé-
sek a hosszabb távú, reformértékű átalakítás 
részévé válhatnak:
 Valamennyi állampolgár pontosan meg-
határozott önkormányzati közszolgáltatás-
ban részesüljön, függetlenül attól, hogy mi-
lyen településen él. Garantálni kell az adott 
településen helyben nem nyújtható szolgál-
tatás elérhetőségét, vagyis meg kell teremteni 
a szolgáltatáshoz való hozzáférés feltételeit.

 A meghatározott önkormányzati mini-
mum-közszolgáltatás elérhetőségét úgy kell 
garantálni, hogy azért ne kelljen pályáz-
ni. Ezért kistérségi terveket kell készíteni 
az alap közszolgáltatások teljes körű tervsze-
rű és ütemezett megvalósítása érdekében.
 A pályázatok a minimum-szolgáltatá-
si szint feletti fejlesztések megvalósításá-
ra vonatkozzanak. Az éves pályázati kiírá-
sok a tárgyévet megelőzően, az új költség-
vetés készítésével egyidejűleg készüljenek 
el. A forráshiány miatt elutasított pályázatok 
a következő pályázati időszak automatikus 
résztvevői legyenek. A pályázati eljárások 
túlzottan bürokratikus rendszerét egysze-
rűsíteni kell, az átláthatóság és finanszíro-
zás biztosítása érdekében a szabályozásokat 
egységesíteni, a kifizetéseket felgyorsítani  
szükséges. Az előcsatlakozási pályázatok 
(SAPARD) esetében is meg kell teremteni 
az előleg fizetésének lehetőségét. 
 Az egyes feladatok és hatáskörök felül-
vizsgálatát követően oda kerüljenek a hatás-
körök (az államhoz, az önkormányzathoz, 
a civil szférához, a gazdaság szereplőihez), 

ahol a legnagyobb a többlethozzáadott-ér-
ték, és ahol a legszínvonalasabb lehet a köz-
szolgáltatás. 
 Strukturális átalakítás helyett a működés 
gyakorlatát, színvonalát, hatékonyságát kell 
előtérbe helyezni; ne a közigazgatási, hanem 
a feladatellátási szint legyen a meghatározó. 
 A hatáskör-telepítés szintjének meghatá-
rozásánál ne a lakosság száma, illetve az ön-
kormányzat státusa (község, város, megyei 
jogú város, megye), hanem a feladat jellege 
és az érintettek körének nagysága legyen 
a meghatározó.
 Az önkormányzatok anyagi fedezet nélkül 
újabb állami feladatot már nem tudnak vál-
lalni. A közszféra bérének jövőbeni kötelező 
emelését teljes egészében az állam finanszí-
rozza. A feszültség decentralizációja helyett 
a felelős munkamegosztás elve érvényesül-
jön.
 Az egyes önkormányzati feladatok körze-
tesítésénél szükséges figyelembe venni a fog-
lalkoztatási helyzetet. (Sok kistelepülésen 
az önkormányzat az egyedüli helyi foglal-
koztató.)
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 Meg kell erősíteni a polgármesterek dön-
tési szerepét és súlyát. (Jelenleg a polgár-
mesterek a képviselő-testületek foglyai, ami 
megnehezíti a kistérségi társulások műkö-
dését is.) 
 A parlamenti képviselők számának csök-
kentésével egyidejűleg csökkenteni kell az ön-
kormányzati képviselők számát. Különö-
sen a 10 ezer lakosnál népesebb települé-
sek és a megyei önkormányzatok képviselő-
testületeinek létszáma csökkentendő, mi-
vel itt lehet jelentős költséget megtakarítani 
a tiszteletdíjakból és egyéb működési költsé-
gekből. (A kistelepülések esetében gyakorta 
nincs is tiszteletdíja a képviselőknek.)
 Nagyobb védelmet és biztonságot kell 
nyújtani a jegyzőknek és a közigazgatási 
karnak, ám az ügyek száma és típusa figye-
lembevételével a szétaprózódott jegyzőségek 
koncentrálását el kell végezni. Nem a polgár-
mesterek és az önkormányzatok száma sok. 
Ellenben az önálló polgármesteri hivatalok 
működése tartalmi felülvizsgálatra szorul.
 A speciális önkormányzati foglalkozta-
tási formák (közhasznú munka, közmunka) 
egységesítésére és a szabályozás egyszerűsí-
tésére van szükség.
 Az e-közigazgatásról nem csak beszél-
ni kellene, hanem ténylegesen bevezetni. 
Az e-Magyarország-pontokat tartalommal 
kell megtölteni. 

Az átalakítást segítő elvek megfogalma-
zása mellett az elnökség olyan, rövid távon 
megvalósítható javaslatokat tett, amelyek 
főképp az önkormányzati vagyonnal és gaz-
dálkodással összefüggően kötődnek a mi-
niszterelnök száz lépés programjához.

1. A többcélú kistérségi társulások jogi, 
szervezeti és hatásköri kérdéseinek egyértel-
mű szabályozására kell törekedni. A kistér-
ségen belüli, illetve a kistérségi határokat 
átlépő jól működő társulások tevékenységét 
fenn kell tartani, amennyiben a feladatellá-
tás a meglévő formában a lakosság igényeit 
kielégíti. A kistérségi finanszírozás kiszá-
míthatóságát garantálni kell.

2. Be kell fejezni az állami és önkormány-
zati vagyonmegosztást. A jelenleg még álla-
mi tulajdonban lévő, de gyakorlatilag nem 
hasznosuló ingatlanokat, vagyontárgyakat 
rövid időn belül át kell adni az azokat igény-
lő önkormányzatoknak. A folyamat felgyor-
sításával az önkormányzatok széles köre jut-
hat forgalomképes vagyonhoz, amely növel-
heti a hitelképességüket, s a pályázatokhoz 
szükséges önrész előteremtését segítheti. 
Mivel az „elfekvő”, gyakorlatilag csak vesz-
teséget termelő állami tulajdonú ingatla-

nok köre ismert, megfelelő határidő és fe-
lelős kijelölésével a feladat ebben az évben 
teljesíthető. Ehhez azonban az érintett ál-
lami szervek – az érintett minisztériumok, 
az ÁPV Rt., a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – 
aktív és ésszerű hozzáállására lesz szükség. 

3. Fel kell gyorsítani a még függőben lé-
vő egyházi tulajdonú, de önkormányzati 
használatú ingatlanok tulajdonrendezését. 
A még rendezetlen ingatlanok száma több 
száz, zömében kistelepüléseken található. 
Az egyházak az ingatlanok mintegy 40 szá-
zalékát kérik természetben vissza, ezekben 
az esetekben az önkormányzatokat illeti 
megváltás, a meglévő intézmény kiváltá-
sa miatt. Amennyiben az egyház lemond 
a természetbeni juttatásról, úgy őket illeti 
kártalanítás. Természetesen a megváltáshoz 
szükséges mintegy 50 milliárd forint nem 
áll rendelkezésre, viszont a bankok meg-
felelő állami garancia mellett felvállalnák 
a fizetést, így az állami teljesítés később-
re halasztható. Az ügy rendezésének helyi 
és országos politikai jelentősége, hogy egy-
részt biztonságot nyújtana az önkormány-
zatoknak a közszolgáltatási szerepet betöltő 
intézményeik jövőjét illetően (vagy új léte-
sítmény épülne, vagy a régit saját tulajdon-
ként kezelnék), másrészt egyházak számára 
lenne megnyugtató. A rendezés az év végére 
lebonyolítható.

4. Létre kell hozni az Önkormányzati Hi-
telgarancia Részvénytársaságot. A mintegy 
3,5 milliárd forinttal induló részvénytársa-
ságban egyharmad arányban az állam, egy-
harmad arányban az önkormányzati szféra 
és egyharmad arányban a bankok vennének 
részt. Az önkormányzati szférát az önkor-
mányzati szövetségek képviselnék; tulajdoni 
részarányuk fedezetét a kormányzat nyújta-
ná, egyfajta konszolidáció gyanánt. (A kér-
déssel elsődlegesen az NFH foglalkozik.) 
A garancia alap létrehozatalával kiváltható 
lenne a jelenlegi belügyminisztériumi ön-
kormányzati önrész alap, amelynek össze-
ge felhasználható lenne a garancia alapba. 
A garanciát nyújtó önkormányzati hitel-
garancia rt.-ben viszontgarancia oldalról 
az Európai Beruházási Bank (EIB) részvé-
tele a jelenlegi tárgyalások ismeretében le-
hetséges. 

5. A közbeszerzési törvény alkalmazásá-
nak gyakorlatából adódó változtatási igé-
nyek figyelembevételével szükséges a tör-
vény ismételt módosítása. Az EU-normák-
nak megfelelő, de a hazai folyamatokat is 
figyelembe vevő közösségi értékhatár ese-

tén mentesülnének a közbeszerzés hatálya 
alól a kisebb beszerzések és egyes pénzügyi 
szolgáltatások. Kizárható lenne a kétszeres 
közbeszerzés és mentesülnének az önkor-
mányzatok egyes szakértői költségek meg-
fizetésétől. 

Az elnökségi javaslatok kitérnek az egyes 
ágazati szakmai szabályok tartalmi elemei-
re éppúgy, mint a környezetvédelem, az in-
formatika és a fejlesztéspolitika területére. 
Az egyes, látszólag aprónak látszó módosí-
tások hatása – amennyiben sikerül a feladat-
ellátás minőségét és annak feltételrendsze-
rét a valósághoz és a realitásokhoz igazítani 
– jelentős lehet, még akkor is, ha az érintet-
tek köre a mindennapokban nem érzékeli 
a változást. 

A rövid távú változtatási igények meg-
fogalmazásakor az elnökség nem hagyta fi-
gyelmen kívül a küldöttgyűlés által elfoga-
dott tizenkét pontot, s ezek közül a közelgő 
15 éves jubileumra való tekintettel az utol-
sóval – bár az nem gazdálkodást érintő kívá-
nalom – hangsúlyozottan foglalkozott. 

A Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének  elnöksége szerint a kor-
mányzat önkormányzatok iránti elköte-
lezettségét hitelesítené annak bejelentése, 
hogy a BM Duna Palotában lévő Önkor-
mányzatok Szolgáltató Háza működésé-
nek áttekintését követően a kormány haté-
konyan segítené az Önkormányzatok Há-
za Program megvalósítását, beleértve az 
önkormányzati szövetségek megfelelő el-
helyezését is. (Ezen ügyben a 2002. szep-
tember 30-án tett lépés csak fél lépés volt, 
ezért illeszthető a száz lépés programjába, 
amennyiben van erre kormányzati támo-
gató akarat.)

A nagy, átfogó reformok megvalósításá-
ra egy választási ciklus utolsó esztendejé-
ben reálisan nincsen esély. Az aprómunka, 
amennyiben alapos és elmélyült, sikeresebb 
lehet, mint a nagy, átfogónak hirdetett, de 
csak látszólagos átalakítás. Ma már tudjuk, 
hogy a nem létező eredmény kommunikáci-
óval csak rövid ideig pótolható. Ezért is fon-
tos, hogy a mindennapok átélőiként az ön-
kormányzati szereplők fogalmazzák meg 
azokat a változtatási szándékokat, amelyek 
kis lépésekkel megvalósíthatók, egyszers-
mind a tervezett átfogó átalakításba illeszt-
hetk. Ha már nagy lépésekkel nem lehet, 
akkor az áhított célhoz kis lépésekkel is kö-
zelíthetünk. Amennyiben egy irányba tar-
tunk. Ha együtt lépünk.

Lépjünk együtt!
Sólyom Z.
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Fotósok hada fogta gyűrűbe az ér-
kező közjogi méltóságokat – az Or-
szággyűlés elnökét, a miniszterelnö-
köt –, a belügyminisztert; s fotózták 
a parlamenti frakciók jeles képvise-
lőit is. (Ilyen se volt még: a TÖOSZ 
küldöttgyűlését valamennyi parla-
menti párt fontos emberei megtisz-
telték: az MSZP részéről Jauernik 
István, az önkormányzati munka-
csoport vezetője, a FIDESZ részé-
ről dr. Kovács Zoltán pápai polgár-
mester, a parlament önkormányzati 
bizottságának elnöke, az SZDSZ ré-
széről Kuncze Gábor frakcióvezető, 
az MDF részéről dr. Gémesi György 
gödöllői polgármester, a parlament 
ifjúsági és sportbizottságának alel-
nöke, az önkormányzati bizottság 
tagja, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke. Az utóbbi 
mellett három további országos ön-
kormányzati érdekszervezet kép-
viseltette magát: a Megyei Önkor-
mányzatok Szövetsége Varga Zol-
tán, a Békés Megyei Önkormány-
zat elnöke; a Kistelepülési, Községi 
és Kistérségi Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége dr. Wekler Ferenc 
elnök, mecseknádasdi polgármes-
ter; a Magyar Faluszövetség dr. Il-
lés György pilisszántói polgármester 
személyében.)

A küldöttgyűlést – a magyar him-
nusz, majd az Európai Unió himnu-
szának elhangzása után – levezető el-
nökként a magas pulpituson „tróno-
ló” dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtit-
kára nyitotta meg. Bemutatta a mel-
lette ülőket (a jobbján Dióssy László, 
a TÖOSZ elnöke, Veszprém megyei 
jogú város polgármestere és Sulyok 
József, a TÖOSZ felügyelő bizottsá-
gának elnöke, Tiszavasvári város pol-
gármestere; a ballján két társelnök, 
dr. Demszky Gábor, Budapest fővá-
ros főpolgármestere és Ott József, a 
Csongrád megyei közgyűlés alelnö-

ke foglalt helyet), majd név szerint 
köszöntötte az illusztris vendégeket 
(köztük Ács Istvánt, a TÖOSZ tiszte-
letbeli elnökét), de – éppen a vendé-
gek idejére való tekintettel – koránt-
sem valamennyit.

A főtitkár a küldöttekkel megsza-
vaztatta a napirendi pontokat, majd na-
pirend előtti hozzászóláshoz elsőként 
az Országgyűlés elnökének adott szót.

Dr. Szili Katalin
voltaképpen vendéglátóként köszön-
tötte a résztvevőket; örömét fejezte 
ki, amiért a tizenhat éves TÖOSZ 
a Parlament épületében gyűlésezik, 
s emlékeztetve a Mit kívánnak a ma-
gyarországi önkormányzatok című, 
az ülésteremben kifüggesztett doku-
mentum tizenkettedik pontjára, azt 
kívánta, hogy legalább ezen az egy 
napon a Parlament legyen a hazai ön-
kormányzatok háza Budapesten.

Rövid, de magvas köszöntőjét, 
s bíztató szavait megköszönve a leve-
zető elnök megjegyezte, hogy a gyű-
lés résztvevői otthon érzik magukat, 
s jelezte, hogy „a TÖOSZ kormánya 
elfoglalta helyét a patkóban”, s ér-
demes rá számítani a kormányzati 
munkában is.

Ez után a TÖOSZ és szervei elmúlt 
évi tevékenységéről szóló, a küldöt-
tekhez korábban eljuttatott írásbe-
li beszámolót a TÖOSZ elnöke egé-
szítette ki.

Dióssy László
legelőbb két évfordulóra emlékezte-
tett (ebben az esztendőben lesz húsz 
éve, hogy az Európa Tanács elfo-
gadta a Helyi Önkormányzatok Eu-
rópai Kartáját, s idén15 éve, hogy 
1990. szeptember 30-án létrejöttek 
Magyarországon az új típusú önkor-
mányzatok), majd felhívta a figyelmet 
annak jelentőségére, hogy tizenöt év 
után most először vesz részt házel-
nök és regnáló miniszterelnök a leg-
nagyobb önkormányzati szövetség 
küldöttgyűlésén. Megemlítette, hogy 
a belügyminiszter asszony – akivel 
a TÖOSZ vezetői bizalmi alapon foly-
tatnak vitáktól nem mentes párbeszé-
det – nem először teszi ezt. Bejelen-
tette, hogy bár a közjogi méltóságok, 
a belügyminiszter és a frakció-kép-
viselők jelenlétében panaszáradatra, 
igénylistára, régóta vágyott változta-
tásokkal kapcsolatos javaslatok özö-
nére okkal lehetne számítani, ő ebben 
a tekintetben csalódást okoz, mivel az 
írásos beszámoló mindezt tartalmaz-
za. Viszont nyomatékosan kérte, hogy 
az említett jelenlevők fokozott figye-
lembe részesítsék a TÖOSZ javasla-
tait. És arra kérte a sajtó, az ország-
gyűlés, a kormány, a politikai pártok, 
a tudomány és a civil szféra jelenlé-
vő képviselőit, a társ önkormányza-
ti szövetségek reprezentánsait, hogy 
ebben a jubileumi évben irányítsanak 
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nagyobb figyelmet az önkormányza-
tokra, az önkormányzati szféra hely-
zetére.

Elmondta, hogy az elmúlt másfél 
évtizedben felhalmozódott rengeteg 
tapasztalat birtokában a TÖOSZ na-
gyon-nagyon sok muníciót tud adni 
a kormányzatnak.

Tudjuk – mondta –, hogy hosszabb 
távon olyan önkormányzati rendszer 
kialakítására kell törekedni, amely-
nek alapvető célja: a legjobb minősé-
gű közszolgáltatást és ellátást nyújta-
ni a települések lakosainak. És tudom 
– tette hozzá –, hogy ezzel a kijelen-
téssel nem a spanyolviaszt találtam 
fel, de ahhoz, hogy ez a kívánság tel-
jesülhessék, szükség van a kormányfő 
és a kormány eltökéltségére és a po-
litikai pártok konszenzusára, hiszen 
számos olyan módosításra kell sort 
keríteni, amely kétharmados szava-
zattöbbséget igényel.

Rövid beszédében szólt annak 
szükségességéről is, hogy az önkor-
mányzati szövetségek felismerjék 
a közös érdekérvényesítés lehetősé-
gét, hogy képesek legyenek együtt-
működni egymással, s hogy belát-
ható időn belül létrejöjjön egy olyan 
önkormányzati szövetség, amely nem 
szétaprózott érdekek érvényesítésére 
törekszik, hanem jól tudja integrál-
ni mindazt, ami az önkormányzatok 
számára fontos. Emlékeztetett arra, 
hogy a TÖOSZ kezdeményezését el-
fogadva az országos önkormányzati 
szövetségek 2000-ben, a tízéves jubi-
leum alkalmából közös felhívással él-
tek, hogy minden év szeptember 30-a 
legyen a helyi önkormányzatok napja, 
s hogy ezt az elképzelést a kormány-
zat és határozatával az Országgyűlés 
is támogatta.

Javasolta, hogy ez a mostani jubi-
leumi év legyen a párbeszéd eszten-
deje, egyszersmind az önkormányza-
tok számra fontos tetteket előkészí-
tő, megalapozó esztendő. Utalt arra 
a (lapunkban ismertetett) vitairatra, 
amely az elmúlt 15 év önkormány-
zati élete és a megyei polgármeste-
ri fórumok tapasztalata alapján ké-
szült, s amely országos vita után már 
idén ősszel segítheti a kormányzatot 
abban, hogy az önkormányzatokkal 
együtt fogalmazza meg a magyaror-
szági önkormányzás legalább tízesz-

tendőnyi jövőjére vonatkozó elképze-
léseket, javaslatokat.

Befejezésü l a TÖOSZ elnöke 
a TÖOSZ első, néhai főtitkárának, 
Köllner Ferencnek mindenki által 
megjegyezni érdemes szavait idézte, 
amely szerint a TÖOSZ annyira kor-
mánypárti, amennyire a mindenkori 
kormány önkormányzatpárti.

Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök következett, akinek 
nagy figyelmet keltő beszéde szöve-
gét – amelyből az országos napila-
pok alig-alig idéztek – az alábbiakban 
alig-alig rövidítve közöljük.

A harmadik magyar köztársaság 
alkotmányos berendezkedésében 
megkonstruált állami, önkormányza-
ti, nem kormányzati civil együttmű-
ködés alapvető keretei kiállták az el-
múlt tizenöt év próbáját – mondta 
a kormányfő. – Kiállták, de jól lát-
szik, hogy ennek az együttműködés-
nek, a hatalommegosztásnak és az eh-
hez kapcsolódó felelősség- és jogkör-
megosztásnak melyek a gyenge pont-
jai. Egyetértek az elnök úrral abban, 
hogy 15 év után megérett az idő ar-
ra, hogy végiggondoljuk, hol és mi-
lyen pontokon szorul érdemi átalakí-
tásra a kormányzati, önkormányzati 
és a civil világ együttműködése. Me-
lyek azok a pontok, amelyeknél több 
lehetőséget és több felelősséget kell 
adni az önkormányzatoknak, s me-
lyek azok, amelyekben azt kell mon-
dani − nyilvánvalóan közösen, mert 
csak úgy lehet −, hogy vannak egyes 
területek az országban, ahol a közja-
vak igazságos és hatékony megosztá-
sához az államnak a ma létező megol-
dások helyett többletfeladatot és több-
letfelelősséget kell vállalnia.

Az önkormányzatiság nemes esz-
ményét, azt gyanítom, hogy ebben 

a teremben, sőt, általában e terem fa-
lain kívül is tiszteletben tartják, tart-
juk. Támogatandónak és a magyar 
alkotmányosságban maradandó ér-
téknek gondoljuk. Ezzel az esetek 
nagy részében nincs is gond. Azon-
ban mihelyst elhagyjuk az alapérté-
kek és alapeszmények egyébként tisz-
teletre méltó világát, ezernyi bajjal 
nézünk szembe. A legelső kérdés ter-
mészetesen az, hogy mit ér az önkor-
mányzás, ha ahhoz nem társul kel-
lőképpen az önszabályozás és önfi-
nanszírozás képessége. Azt biztosan 
nem mondhatjuk, hogy semmit, de 
azt mondhatjuk, hogy talán keveseb-
bet, mintha az önkormányzatiságot 
a maga jog- és lehetőségrendszeré-
ben is kiterjesztettebben lehetne ér-
telmezni, mint ma Magyarországon 
értelmezik. Az önök gazdálkodásá-
hoz szükséges források nagyobbik 
része állami forrásból kerül az önök 
költségvetésébe. A 2000 milliárd fo-
rintból összesítetten 1000–1200 mil-
liárd forint. Ez az 1000–1200 mil-
liárd forint egyébként természete-
sen az önkormányzatok hatókörébe 
tartozó településeken élő polgárok 
és az ott működő vállalkozások, vagy 
egyéb, vállalkozást is végző szerveze-
tek befizetéseiből kerül be a központi 
költségvetésbe. Az állam az adók, já-
rulékok révén összpontosítja az ön-
kormányzatoknak szánt jövedelmek 
50–60 százalékát, hogy egy másik lo-
gika alapján ezt visszaadja. Ez a rend-
szer az elmúlt tizenöt évben egyre bo-
nyolultabbá és egyre áttekinthetetle-
nebbé vált. Ember legyen a talpán, 
még a polgármesterek között is, aki 
a részleteket ma fejben tudja tartani. 
Hogyha egy részletproblémához ér-
nek, akkor felhívják gyorsan a pénz-
ügyi osztály vezetőjét és megkérde-
zik tőle, hogy ez hogy is van. Nincs 
ma ember, aki pontosan tudná, hogy 
az elmúlt tizenöt év folyamatos sza-
bályváltozásai eredményeként mit 
és miért teszünk úgy, ahogyan te-
szünk, s hogy teljesíti-e a jelenlegi fi-
nanszírozás eredeti szándékainkat. 
Melyek az eredeti szándékok? Hogy 
növekedjék az önkormányzatiságra 
való képességnek a tartalmi feltéte-
le, ebbe beleértve az önfinanszírozás 
képességét. Azaz a helyben előállí-
tott jövedelmek legyenek közvetlen 
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hatással a helyi lehetőségekre, s hogy 
ne csak az ember és az ember, a pol-
gár és az állam között, hanem az ön-
kormányzatok között is működjön 
az átlátható, világos elvű szolidari-
tás. Hiszen, ha azt mondjuk, hogy 
egy szolidáris világot akarunk, akkor 
ugye azt is mondjuk, hogy a gazda-
gabb, nagyobb jövedelemtermelő ké-
pességgel rendelkező települések ön-
kormányzatai felelősek azokért a tér-
ségekért, településekért, amelyeknek 
a jövedelemszerző, jövedelemterme-
lő képessége jelentősen az átlag alatt 
van. Van-e ennek intézményrend-
szere, hölgyeim és uraim? Ma a tele-
pülések és önkormányzatok közötti 
közvetlen szolidaritásnak nincs in-
tézményrendszere. Az állam, mint 
közbeépített és közbeékelt mechaniz-
mus, elvágja a települési közösségek, 
az önkormányzatok közötti közvetlen 
szolidaritás szervezésének és megélé-
sének lehetőségét. Ebben a finanszí-
rozásban az állam az elmúlt tizenöt 
évben semmi mást nem csinált, mint 
folyamatosan feladatokat fogalmazott 
meg az önkormányzatok számára. 
Feladatokat, mert részben a saját fel-
adataitól kívánt megszabadulni, ezért 
korábbi állami feladatokat fogalma-
zott meg önkormányzati feladatként 
és feladatokat, mert közben az elmúlt 
tizenöt évben fejleszteni, modernizál-
ni akartuk közszolgáltatásunk rend-
szerét. Ma az önkormányzatok, ha 
előveszik a rájuk vonatkozó szabá-
lyozást, azt mondják, hogy se az ele-
jét, se a végét nem látják a feladatok 
hosszú sorának, és joggal állapítják 
meg, hogy miközben a törvényhozás 
rendkívül szellemes, helyenként kife-
jezetten innovatív módon képes meg-
fogalmazni új és új feladatokat, abban 
már lényegesen bátortalanabb és ke-
vésbé innovatív, hogy ezen új felada-
tokhoz hogyan rendel hozzá forráso-
kat. Létezik egyfajta törvényhozási 
csapda és törvényhozási paradoxon: 
amikor azt gondoljuk, hogy attól fog 
működni egy ország, ha a törvényho-
zásban kidolgozzuk, hogy működjön 
és megfogalmazzuk hozzá a feladatot, 
s azt hisszük, ezzel lényegében el van 
intézve a dolog. S ekkor persze azt 
mondhatják a törvényhozók, hogy in-
tézkedtek. Intézkedtek a dolog egyik 
felét illetően, és nem intézkedtek, hi-

szen nem tudnak intézkedni, a do-
log másik felét illetően… Azaz a fel-
adatoknak, a finanszírozásnak, a jo-
goknak és kötelességeknek a tizen-
öt év folyamán olyan át nem látható, 
bonyolult rendszere jött létre, amely 
a hatékonyság, az igazságosság, a szo-
lidaritás elveit nem, vagy nem teljes 
mértékben tudja kielégíteni.

Minden tekintetben megérett 
az idő, hogy vegyünk egy nagy leve-
gőt, és azt mondjuk, hogy ezt más-
ként kell csinálni. Partnerséget igé-
nyel a TÖOSZ. Én azt vallom, hogy 
ezt a partnerségi igényt nemcsak el 
kell fogadni, hanem meg kell köszön-
ni és meg kell erősíteni. A partner-
ség alapja azonban az egyenlő fele-
lősség elfogadása. Azaz nem az ön-
kormányzati megrendelő áll szem-
ben az állammal, hanem a nemzeti 
közösséget képviselő törvényhozás 
és végrehajtói hatalom áll egyenran-
gú és mellérendelt viszonyban a helyi 
közösséget képviselő önkormányzati-
sággal. Azonban ha ez egy melléren-
delt viszony, akkor közös a felelősség. 
Közös abban, hogy nem a részt kell 
nekünk optimalizálni, hiszen a részt 
csak egymás rovására lehet optima-
lizálni, hanem az egészet. Átgondolni 
és átszabni az önkormányzati szabá-
lyozás, feladatszabályozás, intézmé-
nyi szabályozás és finanszírozás teljes 
rendszerét. Az elmúlt hetekben egyre 
nyilvánvalóbban és egyre határozot-
tabban beszélek arról, hogy a mögöt-
tünk álló tizenöt év nem folytatható 
a jelenlegi állapotok szerint. Ebbe be-
leértem az önkormányzatok világát 
is. Végig kell gondolni a finanszíro-
zásban a normatíváknak a jelenleg 
létező rendkívül bonyolult, rendkí-
vül ellentmondásos, az önkormány-
zati gazdálkodást nagyon sok esetben 
gúzsba kötő rendszerét. Annyi pánt-
lika van, hogy egy lakodalmas me-
net megirigyelhetné. Ember legyen 
a talpán, aki képes kiigazodni abban, 
hogy melyik pénzt éppen mire ad-
ják. Azért fizetnek igen sokat a kedves 
kollégák, hogy megtalálják azt az in-
novatív pénzügyi osztályvezetőt, aki 
legalább formálisan betartja ezeket 
a szabályokat. Játszunk egy sehova 
nem vezető rabló-pandúrt. Csak az 
idei évben több mint kétszáz pályá-
zatot írt ki a központi kormányzat az 

önök számára. Több száz célt megha-
tározva, több mint százmilliárd forin-
tot pályázati célokra elosztva. Önök 
pedig keresik a pályázati célok kö-
zött, hogy a saját valóságos céljaikat 
hova préselhetik bele. A sok-sok fél-
igazság is hazugság, ezek tobzódását 
állítjuk elő a saját magunk által fel-
állított szabályokkal. Nem az egyik, 
vagy a másik kormánynak kívánok 
én itt szemrehányást tenni. Hogy is 
tehetném. Azt mondom, hogy tizen-
öt év alatt egy torz rendszert állítot-
tunk elő. Vannak olyan országos pá-
lyázatok, ahol pár tízmillió forintért 
versengenek önkormányzatok. Hát 
azt senki nem gondolja, hogy pár tíz-
millió forintból nemzeti hatókörű pá-
lyázatokat kell kiírni. Országos pá-
lyázatot arra kell kiírni, ami átfogó, 
az ország valamennyi pontjában ér-
vényesítendő és megalkotandó nagy 
közös fejlesztési program. Egyébként 
pedig egészen nyilvánvalóan helyben 
kell növelni annak a képességét, hogy 
eldönthessék a helyben lakók, ha van 
ennyi erőforrás, akkor a 15–20 he-
lyi cél közül melyik élvezzen priori-
tást. Ráadásul nyilvánvalóan okta-
lanság földarabolni ágazati célokra a 
helyi élet ezernyi problémáját. Évek 
óta beszélnek az elődeim a komplex 
település- és térségfejlesztési progra-
mokról. Könyvtárnyi irodalma van 
ennek hölgyeim és uraim. Ha vala-
melyikünket álmunkban fölkeltenek, 
gondolom, hogy hosszú előadásokat 
tudunk erről tartani. Na de a komplex 
fejlesztési programok végrehajtásá-
nak van egy rendkívül fontos feltétele. 
Hogy önök a fejlesztésre és a működ-
tetésre megkapott forrásokat pánt-
likázás nélkül, jelentős részben egy 
tömegben, a helyi döntési szabadság 
jelentős növelésével kaphassák meg. 
Nem olyan bonyolult dolog ez. Így 
kell dönteni. De ennek van egy követ-
kezménye polgármester urak és höl-
gyek. Van ennek egy következménye. 
Tudom, hogy eddig kedves volt a tör-
ténet az önök számára, de hát ilyen-
kor kell vizsgálni a dolog másik felét, 
ez a feketeleves. Nagyobb a gazdálko-
dás felelőssége is. Abban a tekintetben 
is, hogy nem lehet azt megtenni, ami 
egyébként nemcsak az önkormány-
zatokra jellemző, hiszen úton-útfélen 
belebotlik az ember: hogyha baj van, 
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akkor az első út a kormányhoz vezet. 
Mindegyikünknek van költségvetése. 
Van a kormánynak is és van az ön-
kormányzatnak is. Én abban partner 
tudok lenni, és most kell erről meg-
állapodnunk, mert most kezdjük el 
tervezni a következő évet, hogy lé-
nyegesen szűkítjük a kötelező, kü-
lönböző ágazati törvényekben leírt 
szakmai előírásokat, amelyek gúzsba 
kötik önöket. Csökkentjük a pántli-
kázott pénzek számát, csökkentjük 
a központi pályázatokat, hogy ennek 
a forrásait oda lehessen adni a régi-
ónak, a megyének, a településnek. 
Azaz csökkentjük a központi kor-
mányzat feladat-előíró, feladatfinan-
szírozó kiegyenlítő szerepét, ezzel nö-
veljük a helyiek felelősségét. Ugyan-
akkor a helyiek felelősségét növeli 
az is, ha ezen többletfelelősség válla-
lásában és végrehajtásában aztán kor-
látokba ütköznek, s helyenként bajba 
kerülnek. Mert vannak jól és kevésbé 
jól gazdálkodó önkormányzatok. Jog 
és felelősség kéz a kézben kell, hogy 
járjon. Énszerintem ez ma az ország 
érdekét szolgáló megállapodás. Ha 
a TÖOSZ egy átfogó feladat-újrafo-
galmazási és ehhez illeszkedő folyó, 
működési és fejlesztési koncepcióval 
áll elő a következő hetekben, akkor 
ezt nemcsak nyitottan várom, hanem 
lelkesen támogatom. A kormány kész 
arra, hogy újra kösse az önkormány-
zatok és a végrehajtó hatalom közöt-
ti alkotmányos, írt és nem leírt meg-
állapodás szövegeit. Arra bíztatnám 
és arra bátorítanám önöket, hogy áll-
junk neki. Van persze egy korlát, ezt 
is el kell tisztességesen mondanom: 
több pénz ettől nem lesz. Amikor 
azt mondom, hogy hatékonyabban 
kell a dolgunkat csinálni, akkor azt 
mondom, hogy ugyanannyiból, na-
gyobb szabadsággal és nagyobb fele-
lősséggel több és jobb minőségű szol-
gáltatást kell adnunk a polgáraink-
nak. Hiszen, ha azt mondják, hogy 
kérünk még pár százmilliárd forin-
tot, akkor én erre meg fogom önö-
ket kérdezni: és tessék mondani, me-
lyik adót emeljük fel? És tessék mon-
dani, melyik közszolgáltatásból ve-
gyünk vissza? A partnerség azt jelen-
ti, hogy az egészben vállalunk közös 
felelősséget. A közös felelősségünk 
pedig az, hogy nem abba az irány-

ba megy az ország, amelyben adókat 
kíván növelni, hanem éppen ellen-
kezőleg. Nem abba az irányba akar 
menni az ország, ahol növelni kívánja 
a hiányt, azaz az államadósságot, ha-
nem éppen ellenkezőleg. A status quo 
belső átrendezése: az járható út. Egy 
igazságosabb, hatékonyabb, szolida-
ritási elven működő önkormányzati 
rendszer, ez járható út. Ebben nem 
csak bátorítást, hanem nagy támoga-
tást kapnak. Ha a TÖOSZ elnöksége 
azt mondja, hogy ő kész a javaslattal, 
meg tudom ígérni, hogy három mun-
kanapon belül a kormányfő és vala-
mennyi felelős minisztere együtt kész 
ezeket a javaslatokat megvitatni. Ked-
ves kollégák, a problémákat látjuk. 
Önök majdnem jobban látják, mint 
én. Ezt mondják évek óta. Én szerin-
tem most próbáljuk ezeket megolda-
ni. Nem picike, apró toldozással, fol-
tozással, hanem alapvetően egy újra 
szabott, jelentős pontokon átdolgo-
zott felelősség- és finanszírozási fel-
adatelosztással. Egyetértek. Legyünk 
partnerek a nagy munkában. Köszö-
nöm, hogy meghallgattak.

Dicső László
Alsómocsolád község polgármestere, 
a TÖOSZ Baranya megyei tagozat-
vezetője hozzászólásában elmond-
ta, hogy egy háromszázharminchá-
rom lelkes zsáktelepülésen, amilyen 
az övé, s mellesleg gyönyörű, pon-
tosan lehet érzékelni a problémákat. 
Eldicsekedett azzal, hogy tizenöt éve 
saját hivataluk van, ami nem szok-
ványos, hiszen ezeknek a kistelepü-
léseknek a forrásait másra is lehetne 
fordítani, ám az önálló hivatal révén 
nagyon sok fejlesztést tudnak végre-
hajtani, s képesek nemcsak önkor-
mányzati és államigazgatási felada-
tokat ellátni, hanem több program-

ban (PHARE, SAPARD, LEADER) 
is részt venni. A Glatz Ferenc által 
elnevezett Párbeszéd a vidékkel című 
a program aktív résztvevőjeként is be-
gyűjtött tapasztalatait úgy összegezte, 
hogy a kistelepülések ügyében para-
digmaváltásra van szükség.

Egyszerűen nem tartható tovább 
az a szemlélet – mondta többek kö-
zött –, amely csak gazdasági alapon 
ítéli meg, hogy egy kistelepülésre mit 
érdemes bevinni, mit érdemes ott 
fenntartani. Az sem tartható tovább, 
hogy a létszám legyen az egyetlen 
mutató, amelynek alapján egy tele-
pülést megítélünk. Igenis a tevékeny-
ség az, ami egy települést igazán jel-
lemezhet. Az sem tartható, hogy a te-
lepüléseket úgy soroljuk különböző 
kategóriákba, hogy vannak 500 la-
kos alattiak, meg 1000 lakos fölöt-
tiek, meg 5000 lakos alattiak, hiszen 
Budapestről nézve alig van különbség 
az ötezer és az ötszáz lélekszám kö-
zött. Helyben viszont mindannyian 
tudjuk, hogy minden település más 
és más, minden településnek sajáto-
sak a gondjai. Ezért minden telepü-
lésnek el kell készítenie saját kórlap-
ját, hogy aztán az e kórlapok alapján 
azonosított helyi problémákat lehes-
sen kezelni. Ugyanilyen fontos, hogy 
minden település rendelkezzen saját 
jövőképpel, tisztában legyen erőfor-
rásaival, értékeivel, a kórlap mellett 
tehát egy érték- és erőforrásleltárt is 
el kell készítenie, majd ezek birtoká-
ban kell a külső, pályázati erőforrások 
megszerzésének lehetőségét megke-
resnie. Hogy erre esélye legyen, ah-
hoz rugalmas pályázati rendszerre 
van szükség, amelyben minden tele-
pülési önkormányzat megtalálhatja 
a számára legalkalmasabb fejlesztési 
és fejlődési irányoknak megfelelő pá-
lyázati forrást.

A Belügyminisztérium önerő pá-
lyázatán csak EU-s pályázatokra le-
het támogatást kérni, köszönjük szé-
pen élünk is vele, egyetlen probléma 
van ezzel, hogy az önkormányzatok 
egy részének hitelt kell ahhoz fel-
venni, hogy ezt meg tudja valósíta-
ni. Az idei évben ez átalakul, tehát 
a többi EU-s forráshoz már ilyen hi-
telre nincs szükség, de ilyen saját erő-
re szükség lenne más rendszerekben 
is, nem csak az EU-s forrásoknál.
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Másik probléma a pályázati biz-
tosíték. A pályáztatók öt év időtar-
tamra jelzálogot jegyeznek be vala-
milyen ingatlanra biztosítékként. Er-
re a kormányzat létrehozhatna egy 
garancia alapot, mert a kistelepülé-
seknek egyszerűen nincs ingatlan-
fedezetük. A források kifizetésének 
nagyon hosszú az átfutási ideje, itt is 
előfinanszírozásra lenne szükség.

Nagyon fontos még a szabályozás. 
A kistelepüléseken a különböző szol-
gáltatói intézményeknél, boltoknál, 
kocsmáknál egyszerűen nem tudják 
az előírásokat betartani a szolgálta-
tók, ezért inkább megszüntetik magát 
a szolgáltatást. A szabályozás megvál-
toztatásához nem kellene átvizsgálni 
az egész önkormányzati rendszert, 
csak az idetartozó szabályokat.

A kistelepülések súlyos gondja, 
hogy a jelenlegi szociális ellátórend-
szer nem ösztönöz a munkavállalás-
ra. Hiszen amint a dolgozó elhelyez-
kedik és kikerül az ellátórendszerből, 
megvonjuk tőle a különböző szociá-
lis ellátásokat, kiderül számára, hogy 
15 és 25 ezer forintnyi nettó különb-
ségért dolgozik, tehát inkább nem 
megy el dolgozni, vagy feketén dol-
gozik. Jó lenne, ha a szociális ellátó-
rendszerbe esetleg sávok lennének, 
hogy ne vonjuk meg azonnal az el-
helyezkedő dolgozóktól a különböző 
szociális juttatásokat.

Az intézményfejlesztésről szólva 
az alsómocsoládi polgármester ki-
fejtette, hogy a kistelepülésen, mi-
vel a lakosságszám kicsi, multi-
funkcionális tereket kell létrehozni, 
hogy egy térben legyen a könyvtár, 
az e-magyarország-pont, a teleház, 
akár a bolt, akár a polgármesternek 
egy asztala vagy egy szobája. Ilyen te-
ret létre tudna hozni minden kistele-
pülés és ez a tér, ha az önkormányzat 
az intézményhez kapna egy norma-
tívát, fenntartható és működtethe-
tő lehetne.

Dicső László a kistelepüléseken hi-
ányzó a humánerőforrásról is beszélt, 
megemlítvén, hogy mivel nagyon sok 
diplomás van, aki nem tud elhelyez-
kedni, a kormányzat esetleg elindít-
hatna egy olyan programot, aminek 
keretében gyakornokokként kerül-
hetnének fiatal diplomások a kiste-
lepülésre.

Dr. Demszky Gábor
budapesti főpolgármester, a TÖOSZ 
társelnöke a demokratikus ellenzék 
egykori tagjaként többek között ar-
ról beszélt, hogy jó döntés volt valódi 
hatáskörökkel, saját bevételekkel ren-
delkező önkormányzatokat létrehoz-
ni a településeken, átvéve az önkor-
mányzati chartát, bátran már 1990-
ben. Megjegyezte, hogy romániai 
polgármesterek olykor megdöbben-
nek, hogy magyarországi kollégá-
iknak mennyi a feladatuk, és hogy 
mekkora önállóságuk van, mert Ro-
mániában ezt a rendszert nem vet-
ték át, és csak most, uniós nyomás-
ra hozzák létre és vezetik be. Az ön-
kormányzati rendszer konkrét tar-
talommal töltötte meg a demokráci-
át, az emberek megtapasztalhatták, 
megtapasztalhatják a helyi választá-
sokon, hogy mit is jelent az, hogy be-
folyással vannak a helyi közügyekre, 
és ez egy nagyon jelentős belső di-
namikát kölcsönzött 1990-től az or-
szágnak, amely az első években azért 
tudott elhúzni, mert a privatizációval 
együtt megteremtette a helyi demok-
ratikus hatalom működésének a fel-
tételeit. Mégis, a mai küldöttgyűlés 
dokumentumai, Alsómocsolád pol-
gármesterének és a miniszterelnök 
szavai is arra utalnak, hogy a problé-
mák, amelyekről mi itt a TÖOSZ kül-
döttgyűlésen beszélünk, ugyanazok, 
mint voltak korábban. Mert valódi át-
fogó reformok nem voltak, a centrali-
záció erősebb lett és a forráskivonás 
a rendszerből a központi igazgatás, 
a kormányzatnak a javára megtör-
tént, az arányok eltolódtak. Ez a leg-
lényegesebb változás, ami bekövetke-
zett. Emiatt vannak az állandó finan-
szírozási gondok, van forráshiányos 
állapot, emiatt egyre több a feladat, 

s egyre kevesebb a pénz. Ugyanak-
kor a Gyurcsány-kormány felismer-
te azt, hogy össze vagyunk láncol-
va. Hiszen sikeres kormányzás eb-
ben az országban csak akkor lehetsé-
ges, ha sikeresek az önkormányzatok. 
Ha helyben jól mennek a dolgok, ha 
helyben elégedettek az emberek, ak-
kor van reménye a kormánynak arra, 
hogy a kormányt alkotó pártokat új-
ra válasszák. A Gyurcsány-kormány 
két területen lépett is. Azt lehet mon-
dani, hogy ezek kicsi lépések voltak, 
de nagyon helyes irányba tett lépések. 
Az egyik a tömegközlekedés támo-
gatása, amely minden nagyvárosnak 
létkérdés. A másik az útfelújítások so-
ra: 140 ezer kilométernyi út van ön-
kormányzati tulajdonban, 30 ezer ki-
lométer az állami tulajdonú utaknak 
a hossza, ehhez képest az elmúlt ti-
zenöt évben az önkormányzatok cél-
zottan útrekonstrukcióra nem kaptak 
pénzt. Tehát itt van egy óriási, most 
már évtizedes, ha úgy tetszik törté-
neti léptékű lemaradás, amit néhány 
év alatt az utaknak a toldozgatásával-
foltozgatásával nem, hanem csakis 
alapos átfogó rekonstrukciós prog-
ramokkal lehet behozni, amit a ben-
zin, az üzemanyag jövedéki adójából 
lehet finanszírozni. A jövedékadó cí-
mén elvont 100 milliárdokból a kor-
mány most először visszacsorgat or-
szágosan 10 milliárdot, amiből pá-
lyázati rendszerben helybeliek része-
sülhetnek. Ez üdvözlendő, jó lépés, 
de többet kell tenni azért, hogy hely-
ben az utak jók legyenek, mert többek 
között ennek alapján ítélik meg a kor-
mánynak a tevékenységét is.

A főpolgármester három további 
lépést ajánlott a kormányfő száz lé-
pés elnevezésű programjához. Az el-
ső, hogy a személyi jövedelemadó-
ból az újraelosztás reformjaként több 
pénzt hagyjanak helyben. A második 
a pénzügyi alkotmányosság megte-
remtése. A probléma az, hogy a jelen-
legi rendszerben nem kétharmados 
törvényekkel, hanem feles törvények-
kel döntenek adókról, s egyéb pénz-
ügyi szabályozókról, amiért is előfor-
dulhat, hogy a Gyurcsány-kormány 
által elindított reformokat a követ-
kező kormány egyszerű többséggel 
megszakítja. Ha viszont kétharmados 
szabályokkal lehetne a pénzügyi, fi-
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nanszírozási rendszeren változtat-
ni, ez stabilitást eredményezne ebben 
a szférában. A harmadik lépés a je-
lenlegi közigazgatási rendszer rend-
kívül pazarló voltának megszűnte-
tése. Ma négy szint van a települési 
önkormányzatok és a kormányzati 
szint között. És dekoncentrált szervek 
irgalmatlanul nagy számban. Min-
den minisztérium létrehozta ezeket 
helyben. A négy szint helyett kettő is 
elég. A kistérség és a régió.

Dr. Lampert Mónika
belügyminiszter hozzászólásában a ma-
ga tárcája és a TÖOSZ közötti mun-
kamegosztást barátságosnak nevezte, 
s elmondta, hogy e munkamegosztás 
részeként hagyományosan meghí-
vást kap a TÖOSZ küldöttgyűlésére, 
ő pedig hálás azért, amiért az önkor-
mányzati rendszer szabályozásának 
állásáról beszélni itt alkalma nyílik. 
Elsősorban arról a közös felelősségről 
szólt, amelyet az államnak és az ön-
kormányzatoknak az állampolgárok 
számára nyújtott közszolgáltatások 
színvonalának javításáért kell vállal-
niuk. Ennek a célnak az elérése ér-
dekében kell magát a rendszert ala-
kítani, fejleszteni. Hiszen változnak 
a körülmények, ma sok mindenben 
nem ugyanaz a helyzet, mint tizenöt 
évvel ezelőtt volt. Ez igaz a fővárosra, 
és igaz a kistelepülésekre is. Szembe 
kellett nézni az elmúlt tizenöt évben 
azzal, hogy például a kistelepüléseken 
öregszik a lakosság, egyre kevesebb 
az iskoláskorú, s egyre több olyan 
idős ember van, akiről gondoskodni 
kell, és az önkormányzatoknak ehhez 
segítséget kell nyújtani, ha a család 
ereje kevés. A közszolgáltatásoknak 
alkalmazkodni kell a körülmények-
hez, például tizenöt évvel ezelőtt nem 
volt az elvárás, hogy legyen számító-

gép és internet az önkormányzatok-
nál. A belügyminiszter megköszön-
te a TÖOSZ felajánlását, hogy őszre 
javaslatcsomagba foglalja a rendszer 
fejlesztését segítő észrevételeit, bizo-
nyosnak tartotta, hogy a miniszter-
elnök partneri ajánlatával a TÖOSZ 
élni fog, s ama meggyőződését nyil-
vánította ki, hogy az önkormányzati 
rendszer továbbfejlesztése csakis úgy 
lehet sikeres, akkor szolgálja a leg-
jobban az állampolgárok érdekét, ha 
az önkormányzati és a kormányzati 
oldal ebben megegyezésre jut. A kis-
térségi rendszer kialakítását is olyan 
vállalkozásnak nevezte, amely ki-
zárólag akkor lehet eredményes, ha 
az önkormányzatok ebben partne-
rek, ha a saját elhatározásuk alapján 
ezt a rendszert elkezdik működtet-
ni. Elmondta, hogy a 186 kistérség-
ből 123-ban megalakult a többcélú 
kistérségi társulás, 34-ben a terület-
fejlesztési társulás, ami azt mutatja, 
hogy a jogalkotói szándékot az ön-
kormányzatok jól fogadták. Elismer-
te, hogy a rendszer működtetése még 
egy kicsit bonyolult, de a bonyolult 
szabályozók bonyolult viszonyokat 
szabályoznak. Ezeknek a szabályzók-
nak jóknak kell lenni egy olyan kis-
térségben, ahol 78 a települések szá-
ma, s ott is, ahol csak néhány telepü-
lés alkot egy kistérséget. Mindemel-
lett jogi produktumokként nem ad 
büszkeségre okot a kistérségekre vo-
natkozó kormányrendeletek gyakori 
változtatása, ám egyik-másik változ-
tatásnak éppen a TÖOSZ volt a kez-
deményezője, például a közoktatásra 
vonatkozó feltételrendszer a kistele-
pülési önkormányzatok érdekében a 
TÖOSZ javaslatára változott. A bel-
ügyminiszter kérte a polgármestere-
ket, hogy együtt érző köszönetét tol-
mácsolják a jegyzőknek, akik a vál-
toztatásokat folyamatosan követni, 
s a rendszert a változtatásokhoz ala-
kítani kényszerültek.

Lamperth Mónika a főpolgármes-
ter felvetésére válaszolva megem-
lítette, hogy az Európa Tanács ön-
kormányzatokért felelős belügymi-
nisztereinek budapesti találkozóján 
szembe kellett nézni azzal, hogy a 
különböző szintek közötti munka-
megosztás, s a regionalizáció kérdése 
napirenden van mindenütt. Elmond-

ta, hogy három éve téma: legyen-e az 
idén húszéves helyi önkormányza-
ti chartához hasonló regionális ön-
kormányzati charta is. Magyarország 
képviseletében ő azt az álláspontot 
képviselte, hogy legyen. Az Európa 
Tanácsban idáig nem sikerült eljut-
ni. Nincs ebben ma még közmegegye-
zés, de abban igen, hogy erős régiókra 
van szükség, s hogy a regionalizáció 
az Európai Unión belül is a decent-
ralizáció szükséges eszköze. Kifej-
tette, hogy szerinte akkor szolgál-
juk a legjobban az ország érdekét, ha 
az európai uniós NUTS-besorolásnak 
megfelelően mérlegeljük a különböző 
szintek közötti munkamegosztás ki-
alakítását. Hangsúlyozta, hogy a kis-
térségi rendszer kialakításával nem új 
önkormányzati szint jött létre, a kis-
térség mégis nagyobb mozgásteret kí-
nál a települési önkormányzatok szá-
mára. Beszélt arról, hogy noha állás-
pontja és az MSZP programja szerint 
a választott testületnek a régióban 
kellene lennie, s továbbra se szabad 
feladni ezt a célt, erről kellő politi-
kai támogatottság híján ebben a kor-
mányzati ciklusban nem lesz dön-
tés. Az IDEA-munkacsoportban el-
készült a regionális önkormányzatok 
kialakításának elméleti megalapo-
zása, s a Dél-dunántúli régió megyei 
közgyűlése elnökeit, megyei jogú vá-
rosi polgármestereit személyesen kér-
te fel a regionális önkormányzati fel-
adatellátásra vonatkozó modellkísér-
let indítására, nem azért éppen őket, 
mert somogyiak a gyökerei, hanem 
mert e régió valamennyi kistérség-
ben megalakult a többcélú kistérségi 
társulás, ami elegendő alap a kísérlet 
beindítására. 

A miniszter asszony az önkor-
mányzati f inanszírozásról szólva 
utalt a kormányfőnek a küldöttgyű-
lésen bejelentett szándékára, ami 
szerint a TÖOSZ-szal s a többi ön-
kormányzati érdekszövetséggel eb-
ben a kérdésben szükséges és érde-
mes is együttműködni. A pénzügyi 
alkotmány megalkotásának a fő-
polgármester általi felvetését érde-
kesnek, izgalmasnak, s megvizsgá-
landónak vélelmezte, de leszögezte, 
hogy elvileg nem ért egyet a kéthar-
mados többséget igénylő szabályok 
körének bővítésével, mivel azok jelen-
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Tóth Imre
sarkadi polgármester a kormány há-
rom évvel korábbi programjára em-
lékeztetett, amely szerinte egy átfogó, 
világos államigazgatási és közigazga-
tási reformot célzott meg, ajánlott, 
ígért, hirdetett, majd – mint mondta – 
meg is tette a szükséges első lépéseket, 
megfelelő tudományos, jogi és nagy 
nyilvánosság előtti vitákban való elő-
készületben. Ezt követően azonban az 
átfogó állam- és közigazgatási reform 
színes, gazdag, több szálból álló csok-
ra helyett egyetlen egy szál virág jelent 
meg: a többcélú kistérségi társulások 
ügye. Amely fontos része egy csokor-
nak, de annak többi szálát nem tudja 
helyettesíteni. Az átfogó államigazga-
tási, közigazgatási reform programja 
keretében a többcélú kistérségi társu-
lási ügyön kívül más törvényterveze-
tet nem tárgyalt a parlament. Bizony 
tárgyalt volna, ha ilyen előterjeszte-
tik, de a TÖOSZ nincs abban a jogi 
helyzetben, hogy ezt megtegye. A mi-
niszterelnök néhány hónappal ezelőtt 
úgy nyilatkozott, hogy az átfogó prog-
ram ebben a ciklusban három ok mi-
att nem valósulhat meg. Az egyik ok, 
hogy nincs átfogó, elméleti, szakmai 
anyag, a másik, hogy nincs szemléle-
ti egység, és a harmadik, hogy az idő 
elmúlt. Ezért keltett a hozzászóló sze-
rint meglepetést és egyben várako-
zást a kormányfő száz lépés program-
ja. Mert amire nem volt elég három 
esztendő, mert ha a 100 milliókat fel-
emésztő IDEA-program nem szült ér-
demi törvénytervezet, akkor az vajon 
a száz lépés körén belül hány kislépést 
fog kapni. És a 3 hónap után 3 napon 
belül milyen válasz születik mind-
azokra a magvas kérdésekre, ame-
lyekre a TÖOSZ anyagai nagyon he-
lyesen rávilágítanak.

leg is korlátozzák a rendszer tovább-
fejlesztését. Ezért minden ilyen kér-
désben négypárti egyeztetést tartott 
kívánatosnak, de kijelentette, hogy 
az adott alkotmányos keretek között 
kell az optimális megoldásokat meg-
találni, amihez – mint mondta – jó 
partnerek voltak és jó partnerek lesz-
nek a polgármesterek, az önkormány-
zatok. Befejezésül külön megköszön-
te a TÖOSZ igen magas színvonalú, 
a törvényalkotás optimális előkészí-
tését segítő szakmai munkáját, amire 
együttműködést ajánlva s kérve a to-
vábbiakban is számít. 

Dr. Zongor Gábor 
a gyűlés levezető elnökeként a belügy-
miniszter hozzászólását, a TÖOSZ fő-
titkáraként a belügyminiszter mun-
katársainak a megyei polgármesteri 
fórumokhoz nyújtott segítségét kö-
szönte meg. Megköszönte továbbá 
a Magyar Terület- és Regionális Fej-
lesztési Hivatal, s a Nemzeti Fejlesz-
tési Hivatal munkatársainak az e fó-
rumokon való részvételüket. Tájékoz-
tatta a küldöttgyűlést, hogy mindhá-
rom csapattal egyeztetve értékelték 
e rendezvények hiányosságait a jövő-
beni hatékonyabb szervezés céljából. 
Reményét fejezte ki, hogy az előzetes 
írásos anyagok ismeretében a hason-
ló fórumokon még több lesz az olyan 
felvetés, amire a választ közösen kell 
megtalálni. Megígérte a belügymi-
niszternek, hogy a polgármesterek 
széles köre a jegyzőkkel karöltve jel-
zi majd mindazokat az anomáliákat, 
amelyek a rendszer átalakítása során 
megjelennek. Elsősorban a kistérségi 
problémákat, amelyeket fel kell tár-
ni annak érdekében, hogy a rendel-
kezésre álló csekély erőforrás mint 
anyagi, mint szellemi értelemben vé-
ve a lehető legjobban hasznosuljon. 

Gazdasági gondjaink vannak 
és a TÖOSZ írásos anyagának kelle-
ne konkrétumokat kérni értünk, ne-
künk, nevünkben, szakmai szemléleti 
egységben. Ez az anyag ugyan nagyon 
helyesen megfogalmazza a problé-
mát, de nem megy tovább. Tovább 
kell menni! Az elvárásaink között kell 
szerepeltetni a köztisztviselők 6 szá-
zalékos bérfejlesztésének fedezetét, 
a tizenharmadik havi bér fedezetét. 
Sújt bennünket továbbá a 25 százalé-
kos áfa-ügy. Ha kap valaki mondjuk 
4 millió forint címzett támogatást, 
ebből egymilliónak mindjárt utána 
nyúlnak, visszaveszik áfa formájá-
ban. Negyedrész hiányzik a nomi-
nálértékből, ami látszik, de építeni 
a látszatból soha semmit nem lehe-
tett. Sújtja az önkormányzatokat a hi-
telkényszer is. Hitelt veszünk fel ön-
erőhöz, fejlesztéshez, ez még rendjén 
való lenne, de már működésre is hi-
telt veszünk fel. Miközben mi hitelez-
zük az iskolatej állami, ígért részét, 
ami 6 hónap után érkezik meg. Hitelt 
adunk az államnak, nem kis kamat 
mellett, amitől az állammal szemben 
eltekintünk. 

A pályázati források elégtelen vol-
tára utalva Sarkad város polgármeste-
re a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács önkormányzati tulajdonú bel-
területi útfejlesztési forrását hozta fel 
példának, ami 46 millió forintot tar-
talmaz három megyére. Mivel ebből 
a pénzből legfeljebb egy kilométer-
nyi utat lehet építeni, kiszámolható, 
hogy ebből forrásból, ha megyénként 
mondjuk tizen pályáznak rá, pályá-
zónként harminchárom méternyi út-
szakasz valósulhat meg. 

Tóth Imre a k istelepülési lét 
és nemlét határáról is beszélt. El-
mondta, hogy bár különösen a kis-
településeken fogy a magyar, mégis 
meggondolandó a kisóvodák, kisisko-
lák bezárása, meggondolandó, hogy 
ezáltal mi sorvad el. Ezzel szemben 
agyrémként hozta szóba azt az elkép-
zelést, ami a vasúti szárnyvonalak kí-
sérleti, kalandjellegű átadását célozza 
az egyébként 75–80 százalékban Ön-
hikis, nem erre a vonalra specializá-
lódott önkormányzatoknak. Angliá-
ban most fordulnak vissza egy ilyen 
irányból, döntés előtt érdemes tehát 
az Európai Unión belül széttekin-
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teni. Megemlítette, amit a TÖOSZ 
anyaga is tartalmaz, hogy a kistele-
pülések önkormányzatai különösen 
kérik a falugazdász-hálózat meg-
erősítését, miközben például Békés 
megyében több mint harminc em-
bert bocsátottak el ebből a hálózat-
ból. A kistérségi menedzserek sze-
rinte ég és föld között lebegnek. Úgy 
vélte, hogy a vidékfejlesztési főosz-
tály bezárásával azt az ablakot csuk-
tuk be, ami a vidékre néz, mintha bi-
zony látni se akarnánk a vidéket, no-
ha az intézkedésnek valószínűleg nem 
ez az üzenete.

Az önkormányzatiság nagykorúvá 
tesz mondta még Kossuthot idézve 
Tóth Imre, aki a beszédét azzal zárta, 
hogy TÖOSZ-t a való kimondására, s 
programja melletti markáns kiállásra 
a hely szelleme is kötelezi. 

Dr. Zongor Gábor 
levezető elnökként ezután szavazás-
ra bocsátotta a küldötteknek hatá-
rozati javaslatként írásban eljutta-
tott dokumentumok közül az éves 
beszámolót, a tavalyi zárszámadást, 
az idei költségvetési tervet, s két tech-
nikai jellegű alapszabály-módosítá-
si indítványt, amelyek mindegyike 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadtatott. (A TÖOSZ idei költ-
ségvetésének elfogadtatása előtt be-
jelentette, hogy a TÖOSZ elnöksé-
ge sürgősséggel – elektronikus úton 
– hozott döntése folytán a szervezet 
szolidaritási számláján szerepeltetett 
összeg az írásban feltüntetettnél fél-
millió forinttal kevesebb, mivel ezt 
a pénzt a titkárság a természeti ka-
tasztrófa által sújtott mátrakereszte-
siek segélyezésére a pásztói önkor-
mányzatnak már átutalta.) A levezető 
elnök a szavazások után nyitotta meg 
az önkormányzatok helyzetét elemző, 
országos eszmecserére is szánt doku-
mentum feletti vitát. 

Pásztor Béla
Veresegyház polgármestere, a TÖOSZ 
tanácsnoka legelőbb az alsómocsoládi 
polgármester által elmondottak, va-
lamint néhány kollégájával folytatott 
megbeszélés tapasztalatai alapján azt 
a benyomását osztotta meg a jelenle-
vőkkel, hogy a polgármesterek mint-
ha csupán mindig várnának valamit, 
noha tudják: elsősorban rajtuk múl-
nak a dolgok. Minden egyes telepü-

lés – mondotta –, a főváros és a há-
romszáz vagy száz lelkes település is 
ennek az országnak önálló köztár-
sasága. Az önkormányzat mindig 
volt és mindig lesz. Függetlenül at-
tól, hogy azt jog biztosítja vagy sem, 
az emberek maguk szervezik meg. 
Amikor nehéz idők vannak, s felbo-
rul az országban a rend, az emberek 
a településen megszervezik a saját 
életüket, kiosztják a szerepeket. Ma 
is tulajdonképpen ilyen helyzetben 
vagyunk. Minden egyes településen 
meg kell keresni, mai szóval élve a ki-
törési pontot, megkeresni azt a lehető-
séget, amitől a helybéli holnap jobban 
élhet. Aki helyben marad, az meghal. 
És csak az ér célba, aki elindul. Félre-
értés ne legyen senki részéről: fontos, 
hogy az állam az önkormányzatokat 
a feladatok rendje, mennyisége sze-
rint finanszírozza, s tény, hogy az ön-
kormányzatok állami finanszírozása 
az elmúlt 13 esztendőben csak csök-
kent. Az önkormányzatok aranyko-
ra idején, 1990–1991-ben azt mond-
tam, hogy valaki nem érti a dolgát. 
Mert, hogy ennyi pénzt kapnak az ön-
kormányzatok, ez ideig-óráig tarthat 
csupán, nincs annyi pénze az állam-
nak. Nem arról beszélek, hogy az ál-
lamnak felelőssége nincs és magunk-
ra vagyunk hagyatva, hanem arról, 
hogy az állam felelőssége és a mi fe-
lelősségünk legyen egyforma. Nekem 
tetszett, hogy a miniszterelnök felad-
ta nekünk a labdát: találjuk ki, hogy 
mit tegyünk. Rajtunk áll, hogy ki-
találjuk-e. A második lépésnél majd 
érzékeljük, hogy ebből a kitalálásból 
mennyi valósult meg. 

Veresegyház polgármestere szót 
ejtett arról is, amiről manapság sok 
helyütt szó esik: az iparűzési adó el-
vonásáról. Elmondta, hogy azokon 
a településeken, ahol nincs iparűzési 
adó, igenis kívánalom, hogy kapjanak 
ebből az összegből. Ám ahol megte-
remtették az iparűzési adó bevéte-
lét, ott az államnak meg kell hagy-
nia. Miután azoknak kevesebbet is 
adhat, akiknek van saját bevételük, 
ezért azok kapjanak többet az állam-
tól, akik ilyen bevételre szert tenni 
nem képesek. Az egyenlőség így is 
megteremhető. Ha elveszik azoktól 
a pénzt, akik megdolgoztak érte, el-
mehet a kedvük a munkától. Már-

pedig a motor csak bennünk, embe-
rekben van és ezt az állam, ha lehet, 
ne vegye el. 

Befejezésül Pásztor Béla részben 
az önkormányzati vezetők mostani 
és különösen a következő választások 
utáni képzésének fontosságáról be-
szélt (megemlítve, hogy nem a jogsza-
bályokat kell megtanulni, arra vannak 
szakemberek, hanem az egész mester-
séget). Részben arról, hogy noha sen-
ki sem sírja vissza az 1985–1990-ig 
terjedő időszakot, annak egy-egy ele-
mét vissza lehet sírni, jelesül, hogy 
akkor az állam biztosította az intéz-
mények fenntartását, és amit a telepü-
lés megszerzett, azt fejlesztésre fordít-
hatta. Ha valaki ezt a tényt politikai 
alapon közelíti meg, az hamis úton 
jár. Ha valaki azért nem beszél erről, 
mert nem illik róla beszélni, az gyá-
va ember. Az nem vállalja önmagát, 
és nem vállalja a sorsát. Márpedig ha 
gyáva emberek vagyunk, akkor nem 
jutunk sokra.

Dr. Helmeczy László
tanácsnok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei önkormányzat képviseleté-
ben kért és kapott, ám egyszersmind 
egy csaknem százötven polgármes-
tert tömörítő egyesület megyegyűlési 
frakciójának vezetőjeként elsősorban 
a megyerendszer védelmében emelt 
szót. Elmondta, hogy a létező ezer-
éves megyerendszer mellett – amit 
az elődök valami miatt kialakítottak 
– most van egy, az alkotmányban 
nem, s más törvényekben se nagyon 
fellelhető régiós rendszer, hiszen a hét 
régió az 1996-ban megalkotott terü-
letfejlesztési törvény egyik mellék-
letében szerepel. És egyáltalán nem 
olyan biztos – mondta –, hogy szük-
ségünk van arra a régióra, amely a mi 
megyénket a Szolnok megyei Jászság, 
meg mondjuk a záhonyi vállalkozási 
övezet közötti összefüggés fellelésé-
re készteti. Nincs ilyen összefüggés. 
Maradjunk annyiban, hogy a hét ré-
gió kényszerrégió. Kérem, én egysze-
rű dolgokat fogok mondani. Ott van 
a megyeháza, az ott dolgozó tapasz-
talt értelmes kollégákkal, számítógé-
pekkel, infrastruktúrával, és egyszer 
csak elkezdünk, hangsúlyozom, al-
kotmányos szabályzás nélkül régió-
kat kialakítani, holott mondhatnánk 
azt, hogy a régió, az nem más, mint 
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a megye. Ha kisebb megyék vannak 
és létezik közöttük szoros gazdasági 
és egyéb összefüggés, akkor azok tár-
suljanak, de tényleg önként. Annak 
idején a Zilahy Jóska súlyos beteg-
sége miatt, mint a közgyűlés általá-
nos alelnöke, én írtam alá Hajdú-Bi-
har, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-
Nagykun-Szolnok megye csatlako-
zását, és azért írtam alá, mert más-
képp nem jutottunk volna források-
hoz. Ugyanez történik a kistérségek-
ben. Amit a belügyminiszter asszony 
eredményként könyvel el, hogy 157 
kistérségi társulás van, azt én nem 
tartom túl nagy eredménynek. Vala-
mi gond van ezzel. Felhívom a figyel-
met a lengyel példára. A lengyelek al-
kotmányos szinten és úgy, ahogy az 
unió megköveteli, körzetleválasztás-
sal létrehozták a régióikat az egykori 
vajdaságokból, mégis nehezen ment, 
tűzzel vassal kellett átverni. Meggon-
dolásra javaslom azt itt ülő jobbol-
dali, baloldali politikusoknak, hogy 
ebben a kicsike országban a megyé-
nek igenis lehet szerepet adni, régi-
ós szerepet. Ez egy kicsi egység, egy 
olyan történelmi, gazdasági, földraj-
zi egység, megyei struktúrára épített 
bírósággal, ügyészséggel, rendőrség-
gel, amit ha megtöltünk tartalommal, 
akkor nem fogunk fölöslegesen kiala-
kítani régiós infrastruktúrát, és ha, 
mondjuk, Hajdú-Bihar megye egy ré-
gió és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye is egy régió, akkor ebbe az unió 
nem köt bele. Eszébe juthatna a nagy-
politikának, akár konszenzusos ala-
pon is, hogy ebben a kicsi országban 
olcsóbb egy, az egykori vármegye-
rendszer szerinti régiós rendszer ki-
alakítása. Ebben a házban már hang-
zott el dakota közmondás, most én is 
mondok egyet: ne építs hidat ott, ahol 
nincs folyó. És még egy hasonlót: ne 
égesd fel a hidat csak azért, mert a fo-
lyó befagyott. 

Dr. Czétényi István
seregélyesi polgármester vitatta Hel-
meczy László azon véleményét, hogy 
a kistérségi társulások kényszertár-
sulások. Elmondta, hogy a maguké 
önként született, kilencen alkották 
meg saját elhatározásból, s csak utóbb 
fogadta el őket a hatalom. Elmondta, 
hogy a kistérségek további megerő-
sítését várják, a sajátjukba kistérségi 

rendőrséget hoztak létre, s szerinte 
ide kellene helyezni a falugazdászo-
kat, kistérségi menedzsereket s más, 
általuk használható embereket. 

Javasolta, hogy a TÖOSZ kezde-
ményezze az országos önkormányza-
ti szövetségek egyesülését. Mert örül 
ugyan annak, hogy önkormányzata 
a szövetségek közül, mint érdekképvi-
seleti szervezetnek, éppen a TÖOSZ-
nak a tagja, ám jobban örülne, ha 
az önkormányzatoknak egyetlen ér-
dekképviselete lenne, mondjuk, nyolc 
tagozattal, s nem nyolcan képviselnék 
az önkormányzati érdekeket. 

Az állami költségvetésről szólva 
a maga 4500 lelkes települését véve 
alapul kiszámolta, hogy az általános 
feladatokra kapott állami pénz lénye-
gesen több lehetne, egy, a maitól elté-
rő normatíva rendszer bevezetése ese-
tén. Emellett adhatna a községeknek 
az állam vagyont, anélkül, hogy sok-
ba kerülne, az állami földek vissza-
juttatásával. Elmondta, hogy az ő te-
rületünkön erdők, természetvédelmi 
tájak, illetve mezőgazdasági földek 
vannak, amelyeknek jó gazdái lenné-
nek. Mivel a községük költségvetését 
nagyon megterheli az alapfokú állami 
oktatás, tarthatatlannak nyilvánítot-
ta, hogy annak csak 40–50 százalékát 
finanszírozza az állam, mert jövőre 

minden tartalékuk kimerül. Helyte-
lennek és indokolatlannak vélelmez-
te, hogy az önkormányzat az áfát nem 
igényelheti vissza. Nehezményezte, 
hogy az államnak az önkormányzat 
szinte mindenért fizetni kényszerül, 
megjegyezvén, hogy a földalap veze-
tőjével a szolgalmi jog vezetésének 
normatívájáról volt vitája, s hat hó-
napja nem kapott választ arra a levél-
re, amelyben Nemesmedves és a Ró-
zsadomb egyforma megítélését kifo-
gásolta. Sokallta az egyre több ható-
ság számát, feleslegesnek tartott sza-
bályokat, szerinte jelentős egyszerűsí-
tésre lehetne és kellene törekedni. 

A pályázatokról beszélve elsősor-
ban az utófinanszírozás gyakorlatát 
kifogásolta. Elmondta, hogy az ön-
kormányzatuk által építtetett tor-
nacsarnokra megítélt minisztériu-
mi kamattámogatás összegét a bank-
nak decemberben befizették, s az az-
óta eltelt hónapok alatt, a mai napig 
nem kapták meg. Ezt meg lehetne úgy 
is szervezni – mondta –, hogy a papír 
mozogjon, és a minisztérium rögtön 
a banknak fizessen, mert az önkor-
mányzatnak nincs miből megelőle-
geznie a pályázaton nyert összeget. 
A pályázati gondok között említette, 
hogy amit az ember biztosítékként 
jelzáloggal megterhel, azt a követke-
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ző pályázatba nem viheti be. Végül 
egy ötletét adta közre: a kistérségek 
és az országgyűlési képviselők száma 
akár azonos is lehetne. 

Platthy Iván
nyugalmazott államtitkár, a TÖOSZ 
szakértője azért kért szót, mert, 
ahogy mondta, van egy jó híre, ami-
hez, hogy valóban jó legyen a hír, ösz-
szefogás szükségeltetik. 

A hírt magát csak jóval később kö-
zölte, nevezetesen, hogy nemhiába 
szorgalmazta ő maga (és nemhiába 
szorgalmazta a TÖOSZ) a volt egy-
házi ingatlanok tulajdonrendezé-
sének felgyorsítását: a politika nem 
húzza a tervezett 2011-es határidőig 
ezt a dolgot, hanem jövőre befejezi. 
Mármost, hogy valóban befejeződ-
jön, s közmegelégedésre fejeződjön 
be, ahhoz párbeszédet kell folytatni 
mindazoknak, akik felelősek azokért 
az emberekért, és azoknak az embe-
reknek, akiknek a bizalmából a szol-
gálatukat felvállalhatták. 

Nos, Platthy Iván e párbeszéd le-
hetséges módjáról és céljáról beszélt 
igen hosszan, mielőtt a hírt közölte 
volna. Tette ezt azért, mert szerin-
te a 2007–2013-as időszakra szóló 
nemzeti fejlesztési terv is akkor lesz 
jó terv, ha hasonló párbeszéd övezi 
a végrehajtó hatalom, az önkormány-
zatok, az egyházak s a civil szerveze-
tek között. 

Talán most jött el az a pillanat – 
mondta –, amikor az összefogás szük-
ségességét mindenki megérti, hiszen 
ha összefogás nem lesz, akkor „elmegy 
a hajó”. Erre több példát is mondott 
(megemlítve, hogy Pásztor Béla ba-
rátja, akinek az 1990-es önkormány-
zati törvény kidolgozásában is szere-
pe volt, már akkor megfogalmazta: 
az önállóság és a magára hagyottság 
korántsem azonos fogalom), végül 
azonban arról beszélt, hogy az egy-
házi tulajdonba adandó ingatlanok 
többet hozhatnak az önkormányza-
toknak (például egy uniós műemléki 
alapból, vagy közoktatási intézmé-
nyek eurokonformmá tétele révén), 
mint amennyivel szegényednek. 

Arra kérte a polgármestereket, 
hogy a helyi egyházakkal 1998-ban 
kötött megállapodásokat vegyék elő, 
vegyék számba az esetleges funkció-
változásokat, s tegyék meg a költség-

becsléssel is járó, szükséges előkészü-
leteket. A még rendezetlen tulajdo-
nú 600–700 ingatlan több mint fe-
le közoktatási intézmény, többségét 
eurokonformmá kell tenni, amihez 
hitelt felvenni, vagy amire pályázni 
csak a tulajdonviszonyok rendezése 
után lehet. 

Dr. Karabinszy Gyula
szántódi polgármester hozzászólásá-
ban elmondta, hogy községének 1997-
ben lett önálló önkormányzata, amely 
nyolc éve tagja a TÖOSZ-nak, ő maga 
sokadszor vesz részt a küldöttgyűlé-
sen, s a tavalyin is élt a megszólalás 
lehetőségével egy önkormányzati ön-
állóságot korlátozó bírói döntés nyil-
vánosságát növelendő. Hozzá tette, 
hogy amikor a főtitkár köszöntötte 
a küldöttgyűlésen résztvevő közjo-
gi méltóságokat, felvetődött benne: 
a küldöttgyűlésnek a legfelsőbb bí-
róság képviselője is résztvevője lehet-
ne. Azért is, mert egy önkormányza-
tok közötti perben, tavaly januárban, 
még az unióhoz való csatlakozás előtt 
Szántódtól több mint 205 hektárnyi 
belterületet, lakott területet vett el 

jogerősen a bíróság, s ítélt oda a szom-
széd településnek. Ezt egy jó ügyvédi 
garnitúra ki tudta brusztolni, annak 
ellenére, hogy náluk is hatályos az eu-
rópai önkormányzati charta, amely 
kimondja: az önkormányzatok terü-
lete sérthetetlen. Politikusok, ország-
gyűlési képviselők, közjogi méltósá-
gok szerint a szántódiaknak teljesen 
igaza van, de nem lehet tenni sem-
mit a jogerős ítélet ellen. A szántódi 
polgármester úgy vélte: lehetne. Igazi 
szakmai kihívásnak nevezte, hogy va-
laki felvállalja a helyzet rendbetételét, 
mégpedig nem jogorvoslati, hanem 
törvényalkotói úton. Szerinte ugyanis 
ebben a házban hibáztak, mert ami-
kor 1999-ben hevenyészetten, s feles 
törvénnyel kiegészítették az önkor-
mányzati törvényt, éppen a közigaz-
gatási határ pontos meghatározásával 
maradtak adósok. 

Dr. Zongor Gábor
levezető elnök, aki korábban a ház-
elnököt váltó országgyűlési alelnök, 
Mandúr László jelenlétére is felhív-
ta a gyűlés résztvevőinek figyelmét, 
ezúttal azt jelezte, hogy a bár a kor-
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mány tagjai eltávoztak a teremből, 
a kormány képviselői jelen van-
nak: a Pénzügyminisztérium részé-
ről dr. Varga Sándor főosztályveze-
tő, a Belügyminisztérium részéről dr. 
Győrpál Elemér főosztályvezető. Be-
jelentette továbbá, hogy a balján eu-
rópai, esélyegyenlőségi szempontból 
javult a helyzet, mert a budapesti fő-
polgármester székében hölgy, jelesül 
dr. Szolnoki Andrea helyettes főpol-
gármester ül. 

Dr. Kovács Zoltán
pápai polgármester, a parlament ön-
kormányzati bizottságának elnöke 
elöljáróban megjegyezte, hogy több-
ször állt már ezen a pulpituson, de 
egészen más a hagyományos parla-
menti felszólalás, s egészen más, né-
mileg izgalmasabb polgármester kol-
légák előtt állni és beszélni. 

(Tudósítói megfigyelés, hogy a pol-
gármesterek karéjában valamelyest 
körülményesebb, ám visszafogottabb 
volt, mint általában a plenáris ülése-
ken. Hozzászólásának kissé szerkesz-
tett változatát az alábbiakban majd-
hogynem teljes egészében közöljük.) 

Van valami – montda –, ami a pol-
gármesteri léttől elvitathatatlan, az 
pedig az alkotó munka. Ennek az al-
kotó munkának látjuk az eredmé-
nyét nap-nap után, akár csak egy 
kis szegmensében is, amikor szem-
bejönnek velünk a falu vagy a város 
utcáján, amikor és köszönetet mon-
danak ezért, vagy azért, vagy pedig 
felhívják a figyelmet erre vagy arra 
a megoldandó problémára. Mi, a köz 
munkásai akkor tudunk hatékonyan 
és eredményesen dolgozni, ha meg-
felelő feltételrendszert alakít ki szá-
munkra a parlament mint törvény-
hozó, s a kormányzat mint végrehajtó 

hatalom. Tizenöt éves az önkormány-
zatiság és valóban, ahogy a belügy-
miniszter asszony mondta, kiállta az 
idők próbáját. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy nem reformálható, nem ala-
kítható át bizonyos részeiben, vagy 
akár a fő részeiben is. Amit csak úgy 
lehet megtenni, ha az önkormányzat-
ban tevékenykedők véleményét figye-
lembe veszi a törvényhozás, figyelem-
be veszi a tudományos eredményeket, 
és úgy alkotja meg a jövő főirányai 
vonatkozásában, hogy mit szeretne 
véghezvinni. Ma, sajnos, nem ez fo-
lyik, hiszen az önkormányzati rend-
szer átalakítása nem közmegegyezé-
sen alapszik. Lehet sikerként beszélni 
a többcélú kistérségi társulásról, lehet 
beszélni leendő régióról, de amíg a fő 
kérdésekben nincs egyezség, addig 
a helyzet felemás. A miniszterelnök 
úr arról beszélt, hogy közös a felelős-
ségünk. Ez valóban így van. Közös 
a felelősségünk, de sokszor úgy érez-
zük mi magunkat ebben a közös fele-
lősségben, hogy pénz nélkül és egye-
dül maradunk, és ha ez az érzés ural-
kodik el rajtunk, akkor az az általam 
felvezetőnek szánt mondat, hogy egy 
alkotó munka a polgármesteri mun-
ka, hiányt szenved. Ma a rendszer, ha 
csak a szinteket nézzük, felemás. Van 
a települési szint, majd van egy félkész 
többcélú kistérségi önkormányzat, 
amely csak az önkormányzati köz-
szolgáltatások terén működik, viszont 
államigazgatási úton a központban 
vannak az államigazgatási feladato-
kat ellátó szervek, gondolok az épí-
tésügyi hatóságra, gyámhivatalra, az 
okmányirodára. Van a megye, amiről 
beszélt Helmeczy László tanácsnok 
úr, és beszéltek mások a régió vonat-
kozásában. Van egy kiüresített me-
gye. Amikor a rendszerváltást közö-
sen megalkottuk – ha nem hangzik 
nagyképűnek ez a kifejezés, vannak 
itt az alkotásban résztvevők közül na-
gyon sokan –, akkor nagy demokrá-
cia-deficittel kezdtük, és a legszéle-
sebb körű autonómiát, a megyei ta-
nács, a megyei önkormányzat csorbí-
tását tűztük magunk elé, hiszen na-
gyon sok kistelepülés a megyei elosz-
tási rendszerből élt, tulajdonképpen 
a tanácsrendszer helyhatóságaként 
működött, és ehhez képest az önkor-
mányzati autonómia azt jelentette, 

hogy létrehoztunk 3200 kis önálló 
köztársaságot, amely egyenértékű-
vé vált a megyei önkormányzattal. 
Ezenközben a feladatok szétdarabo-
lásra kerültek és ott van az egykori 
megyei tanácsból kivált osztályokból 
alakult dekoncentrált szervek tömke-
lege. Ezek a végrehajtó hatalom meg-
hosszabbított kezei. Egy bonyolult, 
átláthatatlan, sokszor a feladatok azo-
nosságát párhuzamosan intéző rend-
szerről van szó. Létrejött a területfej-
lesztés során a régió, ami egyébként 
a megyével együtt megfelel a mai uni-
ós szabályoknak, úgymond az uniós 
pénzek leszívására. Egyik sem jobb 
a másiknál. És amikor a decentra-
lizációról beszél a belügyminiszter 
asszony és a miniszterelnök úr, mint 
leendő vagy jelenleg fontos alapelvről, 
akkor megkérdezhetjük, hogy miért 
a régiónál áll meg a decentralizáció, 
mért nem a megyénél áll meg, vagy 
miért nem a többcélú kistérségi társu-
lásnál? Miért nem a települési önkor-
mányzatnál? Akkor ott vannak a mi-
nisztériumok, most azért fájó szívvel 
adnak le pénzeket és bizonyos hatás-
köröket a régiónak, miközben még 
nincs egyezség a nagy rendszer kita-
lálásában. Van egy lopakodó regiona-
lizmus. Gondoljanak bele: a KSH-k 
ma már államigazgatási szinten te-
rületi szervekké szerveződtek, és le-
het még más ugyanilyen rendszerbé-
li elemet felsorolni. Ez mind azt mu-
tatja, hogy ma egy drága bonyolult 
rendszert tartunk fenn, és amikor ar-
ról beszél a miniszterelnök úr, hogy 
hatékony és olcsó államot kell létre-
hoznunk, a kettő az én véleményem 
szerint egymást kizáró fogalom. No-
vemberben komoly feladat elé néz-
nek a jegyzőink, meg nézünk mi ma-
gunk is a KET (közigazgatási eljárási 
törvény – a szerk.) hivatalba lépésé-
vel. Ez olyan határidőket és felada-
tokat állít elénk, amelyre szerintem 
ma még nem vagyunk felkészülve. 
Hatékonyan csak úgy lehet végrehaj-
tani a törvény szabályait, ha létszá-
mot növelünk. Miközben arról be-
szélünk, hogy létszámot kell csökken-
teni. A szakmai szabályok enyhítik 
a foglalkoztatottsági követelményeket 
s az embereket, akiket nagyobb részt 
felvettünk, azokat el fogjuk bocsátani, 
vagy kénytelenek vagyunk megtarta-
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ni őket, akkor pedig minek a szakmai 
szabályoknak az enyhítése.

A legnagyobb probléma a pénzte-
lenség. Végül is itt minden felszóla-
lásból ez tükröződött. Én azt szűrtem 
le belőlük, hogy a pénztelenség az oka 
valójában mindennek. Egy polgár-
mester arról beszélt, hogy az első kor-
mány alatt meddig tartott az önkor-
mányzatok aranykora, én ezt még ki-
tolnám 1993-ra, akkor a GDP 19 szá-
zaléka jutott az önkormányzati szfé-
rának, ma ez 12 százalék. A feladat-
hoz igazítottan nem elegendő a pénz. 
Tehát rendszerbeli átalakításra van 
szükség, ehhez közmegegyezésre van 
szükség, akkor lehet olcsóbbá tenni 
magát a rendszert, a hatékony rend-
szer kialakításához viszont több pénz 
és megfelelő szakmai képzettségű lét-
szám szükséges. 

Kovács Zoltán befejezésül bi-
zottsági elnökként köszönte meg 
a TÖOSZ-nak a törvényjavaslatok vi-
tájában hasznosnak bizonyult szak-
mai értékeléseket. Jó tanácskozást 
kívánt és építő, önkormányzati rend-
szerbéli jó gondolatokat mindenki-
nek. Mert közös az ügy – mondta –, 
ezt a közös ügyet kell előbbre vin-
nünk a huszonegyedik században, 
s mert ha ez nem megy, akkor min-
denki a saját kis portáján fog söprö-
getni, úgy, hogy beletörik a söprűje.

Dr. Kóródi József
professzor, a TÖOSZ szakértője igen 
rövid hozzászólásában a Mit kíván-
nak a magyarországi önkormány-
zatok címet viselő tizenkét pont-
ról szólván felhívta a figyelmet arra, 
hogy nem a kormány, nem is az ön-
kormányzatok, hanem a magánszfé-
ra szerepe válik egyre inkább döntő-
vé és a helyi fejlesztésekben is. Ezért 
tartotta túlzónak például azt a kö-
vetelést, hogy gazdasági autonómiát 
az önkormányzatoknak. Az önkor-
mányzatok – mondta – sehol, egyet-
len országban sem, még az Amerikai 
Egyesült Államokban sincsenek gaz-
daságilag autonóm helyzetben. Java-
solta a követelések kibontását és ki-
egészítését. 

Erdélyi Miklós
Ópályi polgármestere elmondta, 
hogy egy kis szatmári faluból érke-
zett, ahonnan nézve minden nehéz-
ség ellenére sikeresnek látszik az eltelt 

tizenöt esztendő. Öröm végigmenni 
Szabolcs és Szatmár falvain – mondta. 
– A falusi turizmus révén olyan tele-
pülések nevét ismerték meg az embe-
rek, mint Venyige, Szatmárcseke, Túr-
istvándi, Napkor, Nagydobos, Ópá-
lyi. Egyetértett a TÖOSZ vitairatában 
szerepeltetett azon megállapítással, 
hogy a civilek bekapcsolódására egy-
re jobban lehet és kell számítani. A ci-
vilek révén Ópályiban például műkö-
dik egy teleház, ami már nemzetközi 
kapcsolatokat is ápol. 

A TÖOSZ tizenkét pontjához java-
solt egy tizenharmadik pontot: a ro-
mák integrációjának állami források-
ból történő erősítését. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei települések 
jó része küszködik ezzel a gonddal. 
A fekete vonaton – ahogyan azt ne-
vezték – a környező falvakból indult 
el a cigányság felépíteni az országot, 
a budapesti metrót. Ópályi polgár-
mestere úgy vélte, hogy a cigányság 
„felépítését” az országnak az oktatás, 
a nevelés finanszírozásával kell most 
segítenie. Egyszer – mesélte – meg-
kérdezte a szlovák elnök a finn köz-
társasági elnököt, hogy nem sérti-e 
a romák jogait, ha iskolába kényszerí-
tik őket. A válasz úgy hangzott, hogy 
meg kell találni a csalétek és a kény-
szerítés helyes arányát. Mi erre törek-
szünk. Nálunk jövőre érettségizett ci-
gány gyerekek kerülnek ki a középis-
kolákból. És száz cigány gyerek tanul 
a csökkent értelmi képességűek osz-
tályában, vagy iskolarészében. Nyil-
ván nem mind azért, mert csökkent 
értelmi képességű, hanem mert olyan 
helyről jöttek, ahol képtelenek vol-
tak a szocializálódásra. Új jegyzőnk 
van, most már a büntetés nem ötezer 
forint, ha valaki hiányzik az iskolá-
ból, hanem húszezer. És csodálatos 
módon egyre többen járnak óvodába 
és iskolába. Tehát a kényszerítés esz-
közét is megpróbáltuk megtanulni. 
Muszáj volt. Nálunk huszonkét há-
zat bontottak le, olyat, amit a szoc-
pol-kedvezménnyel építettek fel an-
nak idején, s ma ötvennyolc család 
lakik putriban. Most van egy pályáza-
tunk folyamatban, mintegy félmillió 
forintot szánunk arra, hogy a lakóte-
rületükről elszállíttassuk a szemetet. 
Ilyen egyszerű gondokkal is kell küsz-
ködni a végeken. Erdélyi Miklós be-

fejezésül a TÖOSZ figyelmébe aján-
lotta a Vásárhelyi-terv továbbfejlesz-
tésének szükségességét. Ez egy nagy 
program – mondta –, ami a Tisza 
völgyében lakók és az ország érdekét 
szolgálja. Amikor a Felső-Tiszán ár-
víz volt, akkor minden önkormány-
zat el kezdett gondolkodni, hogy mi-
képpen tudja az ott levőket segíteni. 
A legnagyobb segítség a tervezett hat 
víztározó megépülése lenne, ami tér-
séget és az országot az árvíz-fenye-
getettségtől egyszer és mindenkorra 
megszabadítaná. Persze mi nem pusz-
tán víztározót szeretnénk, hanem – 
ahogy azt annak idején Medgyessy 
Péter kormányának levélben megír-
tuk, s ahogy az ma a miniszterelnök 
szájából is elhangzott – komplex vi-
dékfejlesztési programot. Nemcsak 
egy nagy lavórt képzelünk el, amit gát 
vesz körül, és benne van a víz, hanem 
az e tájékon lakók munkahelyterem-
tését, községeink infrastrukturális 
fejlesztését. 

Miakich Gábor
szentendrei polgármester néhány 
előtte szólóval vitázva, másokkal 
egyetértve fejtette ki, hogy nincsenek 
dolgok a világban kényszerek nélkül, 
s „pusztán” az a kérdés, hogy ezeket 
a kényszereket elviseljük, vagy fel-
ismerjük, s hogy a felismerés, vagy 
csak az elviselés után cselekszünk. 
Minden hozzászólónak igazat adott 
abban, hogy az önkormányzatoknak 
leosztott feladatok és források dolgá-
ban nincs összhang, de nem osztotta 
azt a nézetet – ami egyébként egya-
zon hozzászólásban nem is hangzott 
el –, hogy a feladatfinanszírozásra 
szolgáló összeg növelésével egyide-
jűleg az szja-bevétel helyben maradó 
része is növelhető. Vagy a forrásfi-
nanszírozás felé megyünk – mond-
ta –, vagy a feladatfinanszírozás felé. 
Maga a forrásfinanszírozást tartotta 
a jó megoldásnak, de időhiányra hi-
vatkozva nem fejtette ki, hogy miért. 
Utóbb szót ejtett ugyan arról, hogy 
a társadalmi jövedelem-megosztás 
teljes rendszerének megváltoztatásá-
ról kell közösen gondolkodni és meg-
egyezni a mindenkori kormányzat, 
az önkormányzatok, s a civil lakosság 
képviselőinek; megemlítette továbbá, 
hogy szerinte a jövedelemtípusú adók 
csökkentése és a vagyontípusú adók 
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növelése révén bevételfogyás nélkül 
lehetne akár hat százalékkal csök-
kenteni az adóterheket; de legelőbb 
a hatékonyság vizsgálatának szüksé-
gességét hangsúlyozta. 

Elmondta, hogy nem feltétlenül 
ott jobb az oktatás, ahol több pénzt 
költenek egy gyerekre, s nem feltét-
lenül jobb minőségű ott a feladatel-
látás, ahol erre több pénz jut. Hatá-
rozottan állította, hogy ebben az or-
szágban semmiféle korreláció nincs 
a kettő között. Azért nincs – fejtette 
ki –, mert elfelejtjük a hatékonyság 
szót, a hatékonyság vizsgálata hát-
térbe szorul. Ennek az állapotnak 
a megváltoztatásában lehet a kistér-
ségi társulásoknak szerepe. Mert na-
gyon sok olyan feladat van, amelynek 
optimális vagy optimálishoz közelítő 
ellátása egy-egy településen nem, de 
a kistérségben lehetséges. Bár kis for-
rás jutott a kistérségekben a feladat-
ellátásra, ez a kis forrás is elindított 
olyan együttműködéseket, amelyek 
a hatékonyságot növelték. Ez a fon-
tos. Hiba viszont, hogy feladathal-
mazra lehetett csak pályázni. Mert 
van olyan kistérség, ahol kevesebb, 

van olyan, ahol több feladat ellátásá-
ban lehet hatékonyan együttműköd-
ni. Ezért a TÖOSZ révén próbáljuk 
igenis kikényszeríteni, hogy legalább 
ebben nyissunk.

A közbeszerzésre vonatkozó sza-
bályok betartásából fakadó lehetetlen 
helyzetekre csak utalni maradt ide-
je, de jó oka volt arra, hogy a közbe-
szerzési törvény szükséges módosítá-
sához a TÖOSZ-t egy átfogó javaslat 
kidolgozására kérje fel.

Varga Zoltán
Békés megyei közgyűlési elnök a Me-
gyei Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének képviseletében Balogh 
László MÖOSZ-elnök az üdvözletét 
tolmácsolta a küldöttgyűlés résztve-
vőinek. Egyetértve a TÖOSZ vita-
iratában szerepeltetett gondolattal, 
hogy tudniillik nincs külön megyei 
érdek, hanem települési érdekek van-
nak, hangsúlyozta, hogy nem a me-
gyei önkormányzatok, hanem a me-
gyéket alkotó települések érdekében 
beszél. Ezért tartotta fontosnak meg-
jegyezni, hogy a megyei önkormány-
zat testületei sem önmagukért van-
nak, hanem a megye településeiért 

felelősek, dolgoznak is értük, több-
ségükben eredményesen, mert a me-
gye a települési érdekek egyeztetésé-
nek nagyon jó terepe. Hangsúlyoz-
ta, hogy a Megyei Önkormányzatok 
Országos Szövetsége nyitott a javas-
latokra, beleértve stratégiai javasla-
tokat is. Megjegyezte, hogy szerin-
te egyetlen olyan erőforrás van, ami 
nem pótolható, ez pedig az idő. Ezért 
tehát – tette hozzá – bármikor, ami-
kor úgy gondoljuk, hogy valamit meg 
kell tennünk, akkor ne az lebegjen 
a szemünk előtt, hogy megtehettük 
volna hamarabb, ne azzal foglalkoz-
zunk, hogy miért késtünk, hanem 
igenis tegyük meg, amit megtenni 
közös érdekünk. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a régiós vitába már sem-
miképpen nem szabad az önálló re-
gionális operatív programok készí-
tését veszélyeztető mértékben bele-
menni, hiszen a következő nemzeti 
fejlesztési terv forrásainak felét a ré-
gióknak szánják, s hogy ez megérkez-
zen, s helyben felhasználható legyen, 
az nem a régiók, nem a megyék, ha-
nem a kis- és nagytelepülések önkor-
mányzatainak érdeke.

FER
DÍT

ÉSE
K Tapasztalt (korábban napilapos) újságszerkesztőként ál-

lítom: a TÖOSZ igazán nem mindennapi küldöttgyűlése 
a másnapi országos lapokban nem kapott jelentőségéhez 
mért helyet és terjedelmet. A mai sajtóviszonyokat töb-
bé-kevésbé ismerő emberként ez nem lepett meg. Az sem, 
hogy csak két országos napilap közölt tudósítást róla, 
az pedig még kevésbé, hogy a fényképes összefoglalót 
az egyikben Szili Katalin népszerűség-növekedése, a má-
sikban egy, a kormánynak tett Fidesz-ajánlat szorította 
a második oldalra. Ezért aztán legfeljebb némi szomorú-
ságot keltett bennem, hogy az egyik újság cikke csaknem 
teljes egészében a kormányfő beszédét ismertette, s hogy 
a másiké valamelyest – hm – „átköltötte” a történteket. 
Például három munkanap helyett három hónapra növelte 
a miniszterelnöknek az általa kért TÖOSZ-javaslat kor-
mányzati megvitatását ígérő ajánlat határidejét. Emellett 
a rendezvényen különben hallgató vendég, a MÖSZ-el-
nök gödöllői polgármester véleménye alapján az önkor-
mányzatok pénztelenségét tartotta a fórum legfőbb üze-
netének. A tudósítást pedig – mélyen hallgatván arról, 
hogy a megszólaltatott polgármester ott se volt a Parla-
mentben – az ugyancsak nem TÖOSZ-tag újpesti önkor-
mányzat első emberének szavaival zárta (aki azt mondta, 
hogy „a kormányfőnek fogalma sincs az önkormányzatok 
valós helyzetéről”, s „a tanácskozás javaslataiból a tar-
talmat hiányolta”). Ami azonban igazán bosszantott, 
az a kormányfői beszédet ismertető újság – meglehet, 

ártatlan – ferdítése volt. A leírtak szerint „a kormányfő 
elképzelhetőnek tartja, hogy a rendelkezésre álló és rész-
ben oktalanul feldarabolt forrásokat pántlika nélkül, egy 
tömegben bocsássák a helyhatóságok rendelkezésére”. 
Gyurcsány Ferenc – a mi lapunkban közölt szó szerinti 
tudósítás tanúsága szerint – másképp fogalmazott. A mi-
niszterelnök nem elképzelhetőnek, hanem a komplex fej-
lesztési programok rendkívül fontos feltételének tartotta, 
„hogy – amint azt a polgármestereknek mondta – önök a 
fejlesztésre és a működtetésre megkapott forrásokat pánt-
likázás nélkül, jelentős részben egy tömegben, a helyi dön-
tési szabadság jelentős növelésével kaphassák meg”. Saj-
nálatos, de elfogadható, hogy a tömörítvényből a helyi 
döntési szabadság növelése, mint feltétel – nyilván ter-
jedelmi okokból – kimaradt. Ám noha újságírói bravúr, 
hogy a tudósító a beszéd egy másik részét („nyilvánva-
lóan oktalanság földarabolni ágazati célokra a helyi élet 
ezernyi problémáját”) belopta a maga mondatába, nagy 
különbség az önkormányzatokat részben feldarabolt for-
rásokban, illetve a földarabolt források jelentős részében 
részesíttetni. És legalábbis helytelen a kormányfő szájá-
ba adni az általa sohasem használt „helyhatóságok” ki-
fejezést, mert – újságírókkal ellentétben – a miniszterel-
nök nyilván tudja, hogy az önkormányzatok korántsem 
a kormány helyhatóságai, s minden bizonnyal akarja is, 
hogy valóban önálló helyi hatóságok legyenek.
 Aczél Gábor
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Oszlánszky Zsolt
bodajki polgármester bár azzal kezd-
te, hogy akkor jó egy közbeszéd, ha 
az tartalmas és rövid, utóbb ma-
ga is elismerte, hogy kissé csapongó 
felszólalással rukkolt elő. A lényege 
az volt, két és fél éves polgármesteri 
tapasztalattal és harmincegynéhány 
évvel a háta mögött, nem turistaként, 
hanem felelős emberként érkezvén 
a Parlament épületébe szégyelli ma-
gát, amiért az 1990-es önkormányza-
ti törvénybe – ő úgy mondta: bibliába 
– foglalt óriási lehetőségekhez mér-
ten oly keveset tehetett. Itt vagyunk – 
mondta – a Parlament Felsőházi Ter-
mében, jókat beszélgetünk egymás-
sal, s közben csúszunk lefelé. Ez a te-
rem – mondta még valamivel később 
– állítólag be szokott porosodni. Úgy 
vélte, hogy a „törvénygyárnak” na-
gyon is jót tenne, ha többször lenné-
nek itt azok, akik otthon Pista bácsi-
nak és Mari néninek elmagyarázni 
kényszerülnek annak okát, ha orvosi 
ellátás híján meghal valaki. 

Grajzel János
lucfalvai polgármester az összefogás 
szükségességét hangoztató hozzászó-
lásának alátámasztásául egy egészen 
konkrét esetet ismertetett, feltételez-
ve, hogy az összefogás hiánya az egyes 
kistelepülések egyébként szerinte ha-
sonló gondjai ismeretének hiányából 
is fakad. Az eset röviden (az elmon-
dottaknál jóval rövidebben): 

A Nógrád megyei 667 lelkes falu 
önkormányzata egyéves előkészület 
után 2002 decemberében szennyvíz-
beruházás megkezdéséről döntött, 
2003 júniusában erről szerződést 
írt alá, 2004 májusában megkezdte 
a munkát, júniusban 96 millió fo-
rint hitelt vett fel erre a célra, s igen 
gyorsan, tavaly októberre elkészült 
a nagy mű: a gerincvezetékkel együtt 
127 millió forint értékű szennyvíz-
telep. Az önkormányzat a 96 millió 
forintnyi hitel után 12 millió forint 
kamatot fizetett. Önerőalapjuk ki-
egészítéséhez ugyan 10 millió forintot 
megítéltek, de pénzt nem kaptak, s az 
elmúlt hetekben – nyolc hónap után 
– a döntést is visszavonták. A megítélt 
SAPARD-támogatásból nem kaptak 
még semmit. Az önkormányzat fize-
tésképtelen. Az áramszolgáltató kö-
veteli a pénzét. Kilincselések, levele-

zések után az önkormányzat minisz-
tériumi ígéretet kapott, hogy segítik 
számlatartozása rendezését. Ez még 
nem történt meg. Előfordulhat, hogy 
Lucfalván megszűnik a közvilágítás. 
A többi szolgáltató szándékáról még 
nem tud a polgármester.

Schmidt Jenő
tabi polgármester pontokba szedve 
vázolta hozzászólásában, hogy tizen-
öt év után mitől recseg-ropog az ön-
kormányzati rendszer. Ez előtt felhív-
ta a figyelmet egy könyvre, neveze-
tesen Bokros Lajos Versenyképesség 
vagy szolidaritás című munkájára, 
megemlítvén, hogy az önkormányza-
ti szférában hiába van jelen a szolida-
ritás, ha az állam nem versenyképes, 
s így az önkormányzati feladatok ellá-
tását nem tudja finanszírozni.

Az első Nemzeti fejlesztési tervből 
az önkormányzatok kissé kimarad-
tak. A másodikból nem szeretnének, 
de abban megint felülről lefelé oszta-
nak, ami nem jó. Az önkormányza-
tok operatív programokat nem tud-
nak maguk készíteni, noha – mivel 
a 2007-től megszerezhető uniós tá-
mogatáshoz esetleg kevés, vagy ép-
pen hogy elég lesz az állami saját erő 
– elemi érdekük előre meghatároz-
ni, hogy hét év alatt mit szeretnének 
megvalósítani. 

A mi rendszerünk nem kiszámít-
ható. Mindig év végén dől el, hogy 
mi az, ami a következő évre jutni fog. 
Ezek után kell az önkormányzatnak 
dönteni arról, hogy mi az, amit meg-
lép, megtesz. Felelős településvezető – 
miután a normatív finanszírozás nem 
fedezi az ellátandó feladatok költség-
igényét – ilyen körülmények között 
felelős döntést nem hozhat. 

A tabi polgármester úgy vélte, hogy 
az állami versenyképesség hiánya 
az önkormányzatoknál csapódik le, 
helyben kelt feszültségeket. 

Dióssy László
veszprémi polgármester a TÖOSZ el-
nökeként kissé sajnálkozott amiatt, 
hogy magáról az önkormányzatok 
jövőjének alakítását célzó, az önkor-
mányzatok jelenlegi helyzetét vázoló, 
szavazásra, majd országos vitára bo-
csátandó dokumentumról viszonylag 
kevés szó esett, de az önkormányza-
tok helyzetéről elhangzó vélemények 
tartalmának sokrétűsége sajnálko-

zásra okot nem adott. A fiatal Osz-
lánszky Zsolt nagy vehemenciával 
előadott, igen impulzív hozzászólá-
sa például a TÖOSZ elnökét egyko-
ri önmagára emlékeztette, arra hogy 
1990-ben, harminchárom éves pol-
gármesterként mi mindent szeretett 
volna tenni a települése érdekében, 
s hogy az akkori első polgármeste-
reknek, vele együtt, milyen naiv el-
képzeléseik voltak az önkormányzás 
lehetőségeit illetően. 

A mai eszemmel – mondta – úgy 
vélem, hogy a dolgok nem fehérek 
és feketék, s tapasztaltam, tapasztal-
tuk, hogy sok megalkuvás mellett le-
het eredményesen végezni az önkor-
mányzati munkát. 

A felszólalások azt erősítették meg 
bennem, hogy valóban igaz: az érem-
nek két oldala van, és több mindent 
önkormányzati szempontból is kü-
lönféleképpen lehet megközelíteni. 
Egy-két polgármester társam, példá-
ul Tóth Imre, Kovács Zoltán nagyon 
keményen fogalmazott, és nagyon-
nagyon sok mindenben igazuk van, 
amit akceptálnunk kell, ha fontos szá-
munkra a jövő. De érteni kell a jelent, 
benne a kormányzati tényezők szere-
pét, helyzetét is, hiszen ahhoz, hogy 
sorsdöntő döntések születhessenek, 
hogy igazi reformot lehessen meg-
valósítani, hogy a parlamentben két-
harmados döntéseket lehessen hozni, 
politikai konszenzusra van szükség. 
Kérdés persze, hogy van-e nem csu-
pán a kistérségekre leszűkített, ha-
nem szakmailag teljeskörűen előké-
szített koncepció az egyik oldalon, 
mint ahogy kérdés az is, hogy meg-
van-e a politikai bátorság a reform-
lépéseknek az elfogadására a másik 
oldalon.

Mindez összefügg az egész pénz-
ügyi, f inanszírozási rendszerrel, 
az egészségügy finanszírozásával, 
az államháztartás teljes rendszerének 
az átalakításával. Én azt gondolom, 
hogy akkor cselekszünk okszerűen, 
ha megpróbáljuk az önkormányzati 
szférában így vagy úgy megjelenített 
érdekeket szintetizálni, és élve az ál-
talunk teremtett lehetőséggel azok ér-
vényesítésére törekszünk. Jó esélyt kí-
nál nekünk erre, hogy például ma itt 
a TÖOSZ képes volt részvételre bírni 
házelnököt, miniszterelnököt, a bel-
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ügyminisztert, a négy parlamenti 
párt frakcióvezetőit, frakcióvezetői-
nek megbízottait, hogy egy kivéte-
lével az összes társszövetségünk fon-
tosnak tartotta részt venni ezen a ren-
dezvényen. 

Fontos, hogy meg tudtunk fogal-
mazni javaslatokat. Én azt mondom: 
fogadjuk el a miniszterelnök ajánla-
tát, rövid egy-másfél hónapon belül, 
néhány héten belül, ahogyan ő fogal-
mazott, tegyük le az asztalra a jövő 
évi költségvetéssel összefüggő javas-
latainkat. Ősszel pedig ne csupán for-
málisan ünnepeljük az önkormány-
zatiság tizenöt éves jubileumát, sok-
kal inkább úgy, hogy a 15 év tapaszta-
latainak feldolgozásával a jövőre vo-
natkozó, kiérlelt javaslatot fogalmaz-
zunk meg a kormány számára. Nos, 
ehhez kérem mindenkinek a munká-
ját, szerepvállalását, segítségét. 

A megújított tizenkét pontot az-
zal ajánlotta a TÖOSZ legfőbb dön-
téshozóinak figyelmébe, hogy nézete 
szerint az egyik felszólaló által java-
solt, a romák integrációjának segíté-
sét szorgalmazó tizenharmadik pon-
tot tartalmazzák a felsorolt kívánal-
mak. Tartalmazza a negyedik pont, 
ami esélyegyenlőséget követel a fej-
lődéshez, és áttételesen tartalmazza 
a tizenegyedik pontban megfogal-
mazott, a hátrányos helyzetű telepü-
léseket és térségeket támogató vidék-
fejlesztés követelménye. 

Miközben – tette hozzá az elnök 
mindehhez – az igényeink határo-
zott megjelenítésére törekszünk, ne 
feledjük, hogy van mire büszkének 
lennünk. Az elmúlt tizenöt év alatt – 
többnyire igen nehéz körülmények kö-
zött, olykor emberfeletti teljesítményt 
nyújtva – az önkormányzatok átfor-
málták a települések arculatát, s az ön-
kormányzatoknak, a polgármesterek-
nek az egész ország sokat köszönhet. 
Mutassuk ezt is be, mutassuk meg, 
hogy érdemes volt küszködni, szerepet 
vállalni a rendszerváltozás utáni átala-
kításban, ahogyan azt a jelenlévők kö-
zül is nagyon sokan megtették. 

Néhányuknak, akiket ezen a kül-
döttgyűlésen a TÖOSZ elnöksége 
kitüntetésben szándékozott részesí-
teni, nyilvánosan és előre gratulált 
a TÖOSZ elnöke, aki utóbb át is adta 
a kitüntetéseket.

Dr. Zongor Gábor
gyűlésvezető elnök megkérdezte Er-
délyi Miklóst, hogy kér-e külön sza-
vazást az általa javasolt tizenharma-
dik pontról, majd a nemleges válasz 
után a tizenkét pontot is tartalmazó 
határozati javaslatot bocsátotta szava-
zásra. Miután a dokumentumot a kül-
döttgyűlés ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadta, kifejezte azon 
reményét, hogy a vitairatról folyta-
tandó országos eszmecserében az ön-
kormányzati szféra egésze is egysé-
gesnek és eredményesnek bizonyul.

A küldöttgyűlések hagyományo-
san ünnepélyes pillanatai előtt ismer-
tette, hogy a TÖOSZ Tűzzománc Em-
léklapját szervezetek, a TÖOSZ Tűz-
zománc Emlékplakettjét személyek 
kaphatják minden évben legfeljebb 

öten-öten, a TÖOSZ Aranygyűrűje 
kitüntetésben pedig évente egy sze-
mély részesülhet. 

A kitüntetések átadása utáni zár-
szavában azt kívánta a résztvevők-
nek, hogy továbbra is – az ebédeléskor 
– érezzék otthon magukat az ország 
házában, hazatérve pedig sikeresen 
oldják meg a lakosság által rájuk rótt 
feladatokat, ne adják fel a reményt 
és őrizzék meg a humorukat. Befe-
jezésül az 1968-as diákmozgalmak 
jelmondatát idézte fel, s ajánlotta el-
sősorban a fiatal polgármesterek fi-
gyelmébe, megjegyezvén, hogy a jel-
mondatot az Országház másik felé-
ben, a kupola alatti teremben rend-
szeresen ülésezők is megszívlelhet-
nék. Ez a jelmondat így szól: Szeress 
és ne háborúzz!
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EK A TÖOSZ TÛZZOMÁNC EMLÉKLAPJA 
kitüntetésben részesült 

a Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület az önkormányzatiságot, va-
lamint a települési érdekek képviseletét erősítő munkája, valamint a Zalai 
Falvakért Egyesület, a sajátos kistelepülési értékek és érdekek védelmét se-
gítő munkája elismeréseként. Az emléklapokat Albert Csaba, a vasi egyesü-
let társelnöke, illetve Guitprechtné Molnár Erzsébet, a zalai egyesület elnök 
asszonya vette át. 
A TÖOSZ TÛZZOMÁNC EMLÉKPLAKETTJE
kitüntetésben részesült 

Dicső László, Alsómocsolád község polgármestere, a TÖOSZ Baranya me-
gyei tagozatának vezetője több mint egy évtizedes következetes, eredményes 
településvezetői, valamint a kistelepülési önkormányzatok érdekét képviselő 
tevékenysége elismeréseként;

Fedor Vince, Szirmabesenyő nagyközség polgármestere, a TÖOSZ Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei küldötte több évtizedes következetes, eredmé-
nyes településvezetői és önkormányzati érdekképviseleti tevékenysége el-
ismeréseként;

Kovácsné dr. Horváth Klára, Bábolna város polgármestere, a TÖOSZ Ko-
márom-Esztergom megyei tagozatának vezetője, városépítő, a települések 
közötti együttműködést segítő, szervező és a térségi szemléletet erősítő te-
vékenysége elismeréseként;

Nagy Ferenc, Győrszemere község polgármestere, a TÖOSZ elnökségének 
tagja, a szövetség Győr-Moson-Sopron megyei tagozatának vezetője több év-
tizedes következetes, eredményes településvezetői és kitartó önkormányzati 
érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként;

Sándor István, Magyarnándor község polgármestere, a TÖOSZ Nógrád 
megyei tagozatának vezetője több mint két évtizedes sikeres településveze-
tői, következetes önkormányzati érdekképviseleti, valamint a szlovák–ma-
gyar együttműködést erősítő tevékenysége elismeréseként.
A TÖOSZ ARANYGYÛRÛJE
kitüntetést 

Bagyin József, Aszód város polgármestere, a TÖOSZ társelnöke nyerte el 
a szövetség tisztségviselőjeként több mint egy évtizeden át végzett követ-
kezetes és eredményes önkormányzati érdekképviseleti munkájának elis-
meréseként.
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Gyôr-Moson-Sopron megyébôl
A már-már megszokott háborúskodás a hulladéklerakó-
hely kijelölések ügyében Győr-Moson-Sopron megyét el-
kerülte. A mindösszesen ötvenegy lelkes Csér község lakói 
népszavazáson mondtak igent a hulladéklerakó építésére, 
így megvalósulhat a soproni regionális hulladékgazdálko-
dási társulás több mint 8 milliárd forintos projektje. Csér 
a 45 térségi település hulladékának befogadásáért cseré-
be többféle előnyben részesül. A soproni önkormányzat 
egyebek mellett kötelezettséget vállalt, hogy a beruházás 
keretében elkerülő utat építtet, így a szemétszállító jár-
művek nem a község belterületén haladnak majd a lera-
kóhoz. A projekttel összefüggő EU-s pályázat Csérre vo-
natkozó önrészét is átvállalja, a hulladéklerakó iparűzési 
adóját viszont Csér kapja meg. Amennyiben ez az összeg 
nem éri el az évi tízmillió forintot, akkor Sopron a sum-
mát erre a mértékre kipótolja. Emellett az Ikva-parti vá-
ros önkormányzata három éven át kétmillió forintot ad át 
a kisközségnek, ezzel segíti a cséri önkormányzat üzemel-
tetési feladatainak ellátását, ezen túl gondoskodik a falu 
közterületeinek, útjainak rendben tartásáról is.

A soproni hulladékgazdálkodási rendszer keretében 
megoldják a város és a megye nyugati felének szelektív 
hulladékgyűjtését, az újrahasznosítható anyagok újbóli 
felhasználását, felszámolják az illegális hulladéklerakókat 
és megfelelő komposztálási rendszert építenek ki.

A győri központú nagyrendszer – amelynek beruhá-
zási költsége csaknem 14 milliárd forint – 112 település 
hulladékának kezelését oldja meg. A hulladékot a Győr 
határában építendő lerakóban dolgozzák majd fel. A le-
rakó helyének kijelölése ügyében viták ugyan voltak, de 
végül sikerült meggyőzni a kétkedőket a projekt hasz-
nosságáról.

A mosonmagyaróvári rendszer beruházási költsége 
megközelíti az 5,5 milliárd forintot. A rendszerhez tartozó 
szigetközi és rábaközi települések a néhány éve létesített 
jánossomorjai szeméttelepet fogják használni. Ez a léte-
sítmény a hazai és az uniós környezetvédelmi követelmé-
nyeknek egyaránt megfelel, ily módon új hulladéklerakó 
építése nem terheli a térséget.

Az Európai Unió kohéziós alapjának forrásaira egy-
aránt pályázó projektek révén az egész megyében átala-
kulhat a háztartási hulladékok gyűjtésének gyakorlata 
az érintett településeken bevezetik a szelektív hulladék-
gyűjtést, átrakó állomásokat, továbbá hulladékudvaro-
kat alakítanak ki, ahol megteremtik a feltételeket az arra 
alkalmas hulladékok komposztálására, a hasznosítható 
anyagok kiválasztására. A becslések szerint a keletkezett 
hulladék 30 százaléka komposztálható lesz, negyedrészét 
a szétválogatás után újrahasznosítják, s 45 százaléka ke-
rül csupán véglegesen a lerakókba.

A beruházási költségek felét az EU kohéziós alapjából 
szeretné megszerezni mindhárom társulás. Az invesztíció 
40 százalékát az állami költségvetés finanszírozza, a rend-
szerhez csatlakozó önkormányzatoknak pedig a 10 szá-
zalékos önrészt kell összeadniuk.

Forgács Sándor, a győri pályázatot készítő Komszol Kft. 
sajtószóvivője elmondta: a társulásoknak június közepéig 

kell elkészíteni a pályázati dokumentációt, a tendertervet, 
a kiviteli tervet. Ennek költsége 504 millió forint, aminek 
75 százaléka állami forrásból származik.

Ha Brüsszel ez év végéig elfogadja a projekteket, ak-
kor a kivitelezések 2007-ben megkezdődhetnek. Az újra-
hasznosítható anyagok szelektív gyűjtésének kiszélesítése 
törvényi kötelezettség. A lerakókba szállított hulladék le-
bomló szerves anyag tartalmát – a komposztálható hulla-
dékot – 2007. július elejéig a jelenlegi értékek felére, 2014 
közepéig pedig 35 százalékára kell csökkenteni.  M. Zs.

Veszprém megyébôl
A Veszprém megyei önkormányzat a települési önkor-
mányzatokkal és szakmai szervezetekkel együttműköd-
ve – a törvényi kötelezettségnek eleget téve – elkészítette 
a megye hulladékgazdálkodási tervét. A „helyzetjelentés” 
néhány adata: a megyében évente mintegy egymillió köb-
méter települési kommunális hulladék keletkezik (ennek 
76 százalékát gyűjtik szervezett keretek között); 120 tele-
pülésen, 400 telephelyen, 800 körüli alkalmazott techno-
lógia révén 200 ezer tonna veszélyes hulladékkal számol-
nak (ebből Pest megye után itt „termelődik” a legtöbb); 
a tapasztalatok szerint 2300-nál több az illegális hulladék-
lerakók száma; a 111 legális hulladéklerakó közül csak 3 
minősíthető megfelelőnek. Pedig a megye környezetvé-
delmi szempontból különösen sérülékeny. Itt van az or-
szág ivóvízkészletének jelentős része, a települések több-
sége nyitott karszton fekszik.A Balaton vízminőségének 
védelme érdekében az elmúlt évtizedekben számos ren-
delkezés született, ám csak részben történt meg a nagy 
iparvállalatok által hátrahagyott veszélyes hulladékok 
elszállítása, a területek kármentesítése. 

Az uniós követelményekkel összhangban lévő hazai 
törvények végrehajtásának horribilis költségét az önkor-
mányzatok képtelenek előteremteni. Egyes településeknek 
ez még akkor is gondot okoz, ha tagjai valamelyik hulla-
dékgazdálkodási rendszernek, és sikeres uniós pályázat 
révén a sokmilliárdos beruházásnak csak a tíz százalékát 
kell vállalniuk. Veszprém megye települései öt rendszer-
hez csatlakoztak, közöttük a legnagyobb az észak-balatoni 
regionális hulladékkezelő rendszer, amelyre a veszprémi 
önkormányzat gesztorságával 160 település hozott létre 
konzorciumot. Amely most bajba került.

Két évvel ezelőtt a szentgáliak népszavazáson igent 
mondtak ugyan a település közigazgatási területén ki-
alakítandó, környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 
hulladéklerakóra. Ám a konzorcium három tagja – He-
rend, Csehbánya és Városlőd önkormányzatai – a felaján-
lott kedvezmények ellenére elutasították és megtámadták 
a szakhatóság határozatát. Noha korábban írásos nyilat-
kozatban rögzítették, hogy ha a jelenlegi helyszín tekinte-
tében nem merül fel kizáró környezetvédelmi szempont, 
úgy tudomásul veszik a kijelölését, most bírósági keresetet 
nyújtottak be, aminek halasztó hatálya van. 

Hartmann Ferenc, a konzorcium vezetője és Dióssy 
László, Veszprém polgármestere legutóbbi, május 11-ei 
sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy bizonytalan a jog-
erős bírósági ítélet időpontja, s mert számos tanulmány-
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nak kellene elkészülnie, meg közbeszerzési pályázatok is 
hosszú hónapokat igényelnek, így „végveszélybe került 
az észak-balatoni regionális hulladékkezelési projekt”. 
Ugyanis, ha az aláírt megállapodás szerint 2006. janu-
ár 14-éig nem kezdik meg az uniós források felhsználá-
sát, a program elbukik, az eddig százmilliót meghaladó 
költség a konzorcium számára veszteséggé válik, a térség 
és ezzel együtt Magyarország elesik tízmilliárd forintnyi 
európai támogatástól. Ebben az esetben Hartmann Ferenc 
szerint ez a térség legközelebb 2013-ban pályázhat ismét 
uniós támogatásra. Dióssy László „kis magyar abszurd”-
nak minősítette a kialakult helyzetet, aminek következ-
ményei a pereskedő három önkormányzatot is sújtják. 
Jelenleg a megyeszékhely önkormányzata átmeneti szük-
ségmegoldást keres a leginkább kényszerhelyzetben lévő 
veszprémi és balatonfüredi kistérségek számára. 

Valamivel jobb helyzetben van Várpalota és térsége, 
az itteni települési önkormányzatok korábban kiváltak 
az észak-balatoni regionális rendszerből és „átigazoltak” 
a Közép-Duna Vidéki Regionális Integrált Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer elnevezésű konzorciumhoz. (A rend-
szer gazdája a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság amely-
hez 11 kistérségben 166 önkormányzata csatlakozott.) 
Törzsök Károly várpalotai alpolgármester tájékoztatása 
szerint egyelőre még nem nyújtották be az Európai Unió 
kohéziós alapjához a támogatási pályázatot. Ez a projekt 
csaknem 35 milliárdos költséggel valósulna meg, várha-
tóan 2008-ra egy hulladékégető villamos erőmű is meg-
épül Várpalota inotai városrészén.  Juhász Ferenc 

Baranya megyébôl
Jó ütemben halad az előkészítése és várhatóan 2007-ben 
megkezdődhet a kivitelezése a Mecsek–Dráva hulladék-
gazdálkodási programnak, amely 27,5 milliárd forintos 
beruházás lesz, s hosszú távon megoldja mintegy 300 
dél-dunántúli település 450 ezer lakosának szemételhe-
lyezési gondjait.

A projekt megvalósításig még sok munkára van szük-
ség. El kell készíteni a fejlesztés konkrét műszaki terveit, 
hogy kedvező brüsszeli döntést követően ki lehessen ír-
ni a közbeszerzési pályázatokat. Bár korábban felmerült, 
hogy a munkálatok előbb megkezdődhetnek, erre nincs 
lehetőség, mert az európai uniós források 2006-ig le van-
nak kötve, a Mecsek–Dráva program pedig nem került be 

az öt kiemelt hazai víz- és hulladékgazdálkodással kapcso-
latos projekt közé. A Mecsek–Dráva hulladékgazdálkodási 
program költségeinek 65 százaléka a kohéziós alapból, 25 
százaléka kormányzati forrásból valósulna meg, a részt-
vevő településeknek 10 százalék önerőt kellene vállalniuk. 
A projekt keretében megteremtenék egy regionális hulla-
dékgyűjtési rendszer alapjait, a zöldhulladékgyűjtés, kom-
posztálás, a szelektív gyűjtési rendszer lehetőségét, megol-
danák a hasznosítást és az elavult lerakók bezárását, rekul-
tivációját. A felmérések szerint, amíg például 2003-ban 171 
ezer tonna hulladékkal kellett számolni, addig a hulladék 
mennyisége a program lejártakor, 2025-ben már 234 ezer 
tonnányi lesz. Amíg 2001-ben a keletkezett mennyiségnek 
még a 93 százaléka – mintegy 160 ezer tonna szemét – ke-
rült a lerakókba, addig 20 év múlva a modern gazdálkodás-
nak köszönhetően már csak 77 tonna, az összmennyiség 
33 százaléka jutna oda. A. Z.

Somogy megyébôl
Somogy 245 települése közül 182-ben nincs, vagy nem tel-
jes körű a csatornahálózat. Tizenkét szennyvíztelep mű-
ködik, és további hat képes fogadni szippantott szenny-
vizet is. Homokszentgyörgyön egy, a hagyományos tech-
nológiától eltérő, úgynevezett nyárfás kezelő-tisztító telep 
működik, Barcson, a dél-somogyi városkában új szenny-
víztelep épül. 

Kocsisné Dobos Ildikótól, a megyei önkormányzati hi-
vatal területfejlesztési koordinátorától megtudtuk: koráb-
ban 147 szilárdhulladék-lerakó volt Somogyban, s ezek 
közül az elmúlt esztendőkben 135-öt kellett bezárni. Je-
lenleg mindössze tizenkettőnek van érvényes működé-
si engedélye. Ezek közül azonban csak kettő, a Sió-IS-
PA pályázat eredményeként megvalósult ordacsehi lera-
kó, valamint a Marcali-Rumpold Kft. által működtetett 
hulladéklerakó felel meg az európai uniós szabványnak. 
A balatonszabadi hulladéklerakó a szakhatóságtól ez év 
végéig kapott ideiglenes engedélyt a működtetésre, de ta-
lán mód nyílik legalább addig meghosszabbítani ezt a ha-
táridőt, amikorra a korszerű somi és ordacsehi regioná-
lis lerakó fogadni tudja a környékről érkező hulladékot. 
Mivel a működők zöme 2007 végéig kapott engedélyt, 
így a somogyi önkormányzatok arra törekszenek, hogy 
megragadják az Európai Unió, illetve a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium célelőirányzata által kínált 
pályázati lehetőségeket. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2002 márciusában hívta össze a Baranya 
megyei városok képviselőit, hogy ismertesse 
elképzeléseit egy közös regionális hulladék-
gazdálkodási rendszer létrehozásáról. Már 
az egyeztetések kezdetén kiderült, hogy So-
mogy megye déli része, vagyis Barcs és tér-
sége is szívesen részt venne egy hasonló kez-
deményezésben. A pécsiek a Mecsek–Drá-
va Projekt gesztoraként 2003 áprilisában 
a térség 343 önkormányzatát keresték meg, 

felajánlva nekik a programban való részvé-
telt. Az év novemberében Dombóvár ön-
kormányzata is bejelentette csatlakozási 
szándékát. A Mecsek–Dráva Projekt meg-
valósítása érdekében a nagyobb települések 
képviselői 2003 márciusában úgy döntöttek, 
hogy a hatékony munkavégzés segítésére 
a résztvevő önkormányzatok együttműkö-
dési megállapodást kötnek. 

A pécsi önkormányzat által 2003 áprili-
sában elkészített, s valamennyi település-

re postázott együttműködési megállapo-
dást 265 település polgármestere írta alá. 
A csatlakozó önkormányzatok a program 
sikeres megvalósítása érdekében hivatalo-
san is társultak. A 2003. december elején 
Mecsek Dráva Regionális Szilárdhulladék 
Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Ön-
kormányzati Társulás néven (röviden: Me-
csek–Dráva Önkormányzati Társulás) lét-
rehozott szervezetüket 2004. február 25-én 
bejegyezték.
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Az önkormányzatok három EU-s forrásból megvaló-
suló térségi program résztvevőjeként kívánják korszerű-
síteni a hulladéklerakójukat. 

A Kapos-menti projekthez 73 somogyi település csatla-
kozott, ám még nem lehet biztosan tudni, hogy 2007–2013 
között a Nemzeti fejlesztési terv II. ütemében megvaló-
sulhat-e a beruházás.

Som szerencsés, hiszen a határában épül, s még ez év-
ben befejeződik az az 1,1 millió köbméternyi szilárdhul-
ladékot befogadó, korszerű, nagytérségi beruházás, ahova 
a szolgáltatók mintegy száz somogyi, tolnai és baranyai 
településnek a szemetét helyezhetik el.

Marcaliban és a város környékén jelenleg is tökéletes 
a hulladékkezelés, ám a meglévő telepet jelentősen bő-
vítik. Dr. Sütő László, a város polgármestere elmondta: 
a Mecsek–Dráva Projekthez kapcsolódott ez a térség, ami 
az ország egyik legnagyobb programja, s szerepel a Nem-
zeti fejlesztési terv második ütemében. 

A dél-somogyi kisváros, Csurgó gesztorságával várha-
tóan még az idén átadják azt a szennyvízkezelő telepet is, 
amely a városon kívül Csurgónagymarton, Zákány, Zá-
kányfalu, Gyékényes, Berzence és Somogyudvarhely fo-
lyékony hulladék elhelyezését oldja meg véglegesen. Bi-
hariné Asbóth Emőke, Csurgó polgármestere elmondta: 
a 14 ezer lakost érintő, 3,9 milliárd forint költségű, EU-
szabványnak megfelelő beruházáshoz 2002-ben nyertek 
címzett állami támogatást. Ennek köszönhetően teljesen 
kiépült a szennyvízhálózat, amelyben a dombosabb terü-
letek miatt átemelő részek is vannak. 

– Örülök, hogy a lakossági hozzájárulás családonként 
mindössze százezer forint volt – mondta a polgármes-
terasszony. – Ez nagyon kedvező, hiszen mai viszony-
latban ennek az összegnek a kétszeresét szokták fizetni. 
A beruházás előtt Csurgón harminchat százalékos volt 
a szennyvízhálózat, most szeretnénk száz százalékossá 
tenni. Az előírás egyébként 90 százalék. 

A polgármestertől megtudtuk, hogy megújulnak az út-
szakaszok is, mert a megépítendő szennyvízvezeték fölött 
nemcsak a felbontott részeket, hanem az egész felületet 
aszfaltozzák. Lőrincz Sándor

Heves megyébôl
A 270 ezer lakosú Heves megyében évente mintegy 160 
ezer tonna hulladék keletkezik. Itt a tervek szerint 2007–
2009 között épül ki – az Európai Unió támogatásával – 
a szelektív hulladékgyűjtést, az újrahasznosítást és a je-
lenlegi lerakók rekultivációját magába foglaló komplex 
hulladékkezelési rendszer.

Szántósi Rafael, a projektgazda egri önkormányzat gaz-
dasági kérdésekért felelős alpolgármestertere elmondta: 
a 15 milliárd forint értékű beruházás megvalósítására 
konzorciumot hozott létre 92 Heves megyei település, 
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászfényszaru, illetve 
11 Hatvanhoz közeli Nógrád megyei község önkormány-
zata. A program keretében a megyén belül hozzák létre 
a hulladékkezelési állomáshelyeket, a gyűjtőszigeteket, 
a hulladékudvarokat, az átrakó-állomásokat, a komposz-
táló üzemeket, illetve azokat a lerakókat, ahová az építési 

hulladékok kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a szemét 70–75 
százalékának a feldolgozása, újrahasznosítási előkészíté-
se Hevesben történik majd, csupán 25–30 százalék kerül 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hejőpapiban kiépülő 
Észak-magyarországi Regionális Hulladéklerakóba.

A megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, s rövi-
desen megkezdődik a rendszer egyes elemeinek, a gyűjtő-
szigeteknek, az átrakó állomásoknak a tervezése, s 2007-
ben megtörténhet az első kapavágás. A projekt költségé-
nek 10 százalékát fedezik majd az önkormányzatok. 

T.Á.

Hajdú-Bihar megyébôl
Hajdú-Biharban nemrég a települések határát jellemző-
en legális és illegális szeméttelepek borították, amelyeket 
már a szaguk is messziről elárult. Ez ma már – legalábbis 
részben – nem így van. Az elmúlt évben ugyanis meg-
lódult megyei hulladékkezelő program. Ez a projekt je-
lentős fejlődést ígér a hulladékgazdálkodásában, hosszú 
távú megoldást kínál a megye településein keletkező la-
kossági szilárdhulladékok biztonságos elhelyezésére, va-
lamint a szelektív gyűjtés és válogatás révén segíti a hul-
ladék újrahasznosítását. 

A program keretében megvalósuló beruházások 528 
ezer lakost szolgálnak ki, s az évenkénti csaknem 700 
ezer köbméternyi települési szilárdhulladékot a következő 
8–16 évben – attól függően, hogy melyik gyűjtőkörzetről 
van szó – a települések mellől végleg eltünteti. 

Hajdu-Biharban három hulladékgyűjtő körzetet ala-
kítottak ki, s meg kellett épülnie körzetenként egy-egy 
hulladékkezelő telepnek Debrecen, Hajdúböszörmény 
és Berettyóújfalu térségében (az utóbbi még nincsen ké-
szen). A projekt részeként Debrecen után a megye többi 
részén is megvalósul a lakossági szelektív hulladékgyűj-
tési rendszer. Mindezekkel egyidejűleg fel kell számolni 
több mint 60, megfelelő műszaki védelemmel nem rendel-
kező hulladéklerakót. Ez, s a lakosság meggyőzése (arról, 
hogy ne használják a régi és az illegális szeméttelepeket) 
lesz az egyik legnagyobb feladat. 

A projekt megvalósításában Hajdú-Bihar megye 78 ön-
kormányzata vett, illetve vesz részt, azaz csak négy ma-
radt ki belőle különböző okok miatt. A projekt gesztora 
– és egyik kedvezményezettje – a debreceni önkormány-
zat, míg a berettyóújfalui és hajdúböszörményi körze-
tekben a bihari, valamint a hajdúsági társulások a ked-
vezményezettek. Az intézkedés összes jogosult költségé-
nek 75 százalékát az Európai Unió finanszírozta az ISPA 
előcsatlakozási alap révén. A projekt összes költsége 23,8 
millió euró, azaz 6,1 milliárd forint, amelyből az ISPA ál-
tal támogatható, úgynevezett jogosult költség 18,7 millió 
euró (4,8 milliárd forint). 

Debrecenben a beruházás egy működő hulladéklerakó 
telep bővítéseként valósult meg. A telep technológiájának 
része egy 2000 négyzetméter alapterületű válogatócsar-
nok, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékokat „utóválo-
gatják”, hogy a kellő tisztaságú másodnyersanyag újra-
hasznosításra alkalmas legyen. A külön gyűjtött szerves 
hulladék kezelésére 800 négyzetméter alapterületű kom-
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posztáló csarnok létesült. A csarnokban gépi keverés út-
ján a száraz szerves hulladékból és a stabilizált szennyvíz-
iszapból optimális nedvességtartalmú anyag kerül az elő-
érlelő cellákba, majd onnan szabadtéri utóérlelésre. 

A 3,3 hektár területű lerakótér környezeti szempontból 
biztonságos szigeteléssel és megfigyelő rendszerrel van el-
látva, és a csurgalékvizet is el tudja vezetni. Megoldották 
a hulladékban képződő biogáz kinyerését is, amelyet egy 
gázmotorban égetnek el. Az így nyert energia fedezi a hul-
ladéklerakó telep elektromosenergia-szükségletét. 

Hajdúböszörményben a létesítmény zöldmezős beruhá-
zásként épült. A telep technológiája újszerű, ugyanis a be-
érkező vegyes hulladékot az aprítást követően betoncel-
lákban erjesztik. Ez a művelet nagymértékben csökkenti 
a lerakótérben elhelyezett hulladék szervesanyag-tartal-
mát. A telepen létesített 1500 négyzetméter alapterületű 
csarnokban válogatják a szelektíven gyűjtött hulladékot, 
s a biológiailag stabilizált, rostált hulladék-összetevőket. 
A válogatott másodnyersanyagot innen is újrahasznosít-
ják. A telepre szállított szerves hulladékot nyílt téren kom-
posztálják. A két hektár területű lerakótér itt is a környe-
zetvédelmi szempontból biztonságos szigeteléssel, moni-
toring rendszerrel és csurgalékvíz-elvezetéssel épült. 

A Berettyóújfalu határában létesülő hulladékkezelő 
telep területén várhatóan nyár elején kezdődik a munka, 
mert ott nagy méretű régészeti feltárást kellett végezni. 
Jövőre ez a telep is kész lesz. Gőz József

Szabolcs-Szatmnár-Bereg megyébôl
A román határ közelében fekvő kilenszáz lelkes község-
ben, Csengerújfaluban 300 háztartás hulladékának el-
szállításáról kell gondoskodni. Suta Mihály jegyző szerint 
a szilárdhulladék elszállítása és kezelése közszolgáltatás-
ként Csengerújfalu esetében megoldott. Egy szolgáltató 
heti rendszerességgel a községtől jó messzire, Mátészal-
ka város hulladéktelepére viszi a szemetet. Az illegális 
szemétlerakó helyek jószerével megszűntek. Már az ár-
kok, meg az erdők szélére sem szokás szemetet lerakni. 
Más a helyzet a folyékony hulladékkal. Megoldás lehet-
ne a helybeni szennyvízelvezetés és -tisztítás. Ameddig 
ez nem lehetséges, addig valamelyik környékbeli tisztí-
tóba tengelyen, vagyis szippantó kocsival kell vinni. Ám 
a környékbeli szennyvíztisztítók szabad kapacitás híján 
nem fogadóképesek. A csengerújfaluiak előtt nem nagyon 
ismeretes, hogy jelenleg hová viszik a szippantott a szenny-
vizet. Egy-egy szállítmányt minden bizonnyal „besúvasz-
tanak” a városi tisztítóba, de hogy napi rendszerességgel 
hová kerül a szennyvíz, azt nem tudni. Mindehhez köz-
szolgáltatást még nem tudtak rendelni, mert nincs meg 
a hozzá szükséges háttér. A község önkormányzata pró-
bálkozik önálló szennyvíztisztító telep létrehozásával, de 
az ezzel összefüggő pályázatuk négy éve nem nyer, pedig 
több község társulna e cél megvalósítása érdekében. Most 
már be se adják a pályázatot, ugyanis a megyei fejleszté-
si tervben csak 2010 utánra van beütemezve a kistelepü-
lések ilyen jellegű támogatása. Már több tanulmányterv 
készült, de minden évben más elvárások fogalmazódnak 
meg. A legutóbbi szerint Ura és Csengerújfalu önkorm-

nányzatának közös beruházásában épülne meg a szenny-
víztisztító telep. A falu vezetői már több fórumon hangoz-
tatták, hogy ezt állami feladatként kellene kezelni, mert 
egy kistelepülés képtelen a folyékony hulladék elvezetését 
és tisztítását önerőből megoldani, hiszen az meghaladja 
az anyagi erejét. A szennyvízcsatorna építését el se kezd-
hették, mert a 2010 utánra szóló halvány ígéretekre nem 
építhetnek. Csengerújfalu önkormányzata megpróbál 
valamelyik környékbeli szennyvíztisztítóval egyezséget 
kötni, hogy az fogadja a faluban keletkezett, s odaszállí-
tott szennyvizet. A szomszéd településen nincs tisztító, 
Csenger város tisztítója pedig az ott képződött szenny-
vízzel is alig képes megbírkózni. Mondják a falunak, hogy 
közbeszerzés útján hirdesse meg e szolgáltatást. Ugyan! 
Mihez kezdhetne itt például egy soproni nyertes? Nem, 
nekik a környékbeliekkel kell egyezséget kötniük.A la-
kosság zsebére nem lehet játszani, mert minél messzebbre 
kell utaztatni a szennyvizet, annál többet kell érte fizet-
ni. A szippantásért a megrendelő, tehát a lakos fizet. Nem 
a szennyvíz fogadása, hanem a szállítása kerül sokba.

A 4750 lelkes Mándokon 1300 háztartás hulladékát 
kell elszállítani. Pekó László polgármestertől megtud-
tuk, hogy erre kht.-t hoztak létre, amely Tiszaszenmár-
tonban szilárdhulladék-lerakót működtet. A kht. alapító 
tagja Tiszaszentmárton, Mándok, Záhony város, Tuzsér, 
Tiszabezdéd, Komoró, Györöcske, Zsurk, Eperjeske, Ti-
szamogyorós, Benk, valamint a később csatlakozott Me-
zőladány és Fényeslitke önkormányzata. A lakosság a hul-
ladékot műanyag kukákba gyűjti. A szállító autó hetente 
kétszer jön a településre, a hulladék egyik részét csütör-
tökön, a másikat pedig pénteken viszi el. 

A költség emelkedik, mert tavaly a kommunális adó 3 
ezer forintról 4 ezer forintra nőtt. Ez az ár a szemétnek 
nemcsak az elszállítási, hanem a megsemmisítési díját is 
tartalmazza. Önkormányzati szinten a szemét konténeres 
elszállításának és megsemmisítésének havi összköltsége 
650–750 ezer forintra rúg. 

Mándokon a volt hulladéktároló területét rekultivál-
ták. Megkezdődött a hulladék szelektív gyűjtése is, de 
ez nem sok eredménnyel jár, mert a gyűjtőtelepen vál-
tozatlanul minden egy helyre kerül. Nemrég pályázaton 
nyertek 353 millió forintot egy biológiai szennyvíztisztító 
létrehozására. A közbeszerzés folyamatban van, a mun-
kák nyáron kezdődnek. Az eddigi gyökérzónás szenny-
víztárolást kinőtte a falu. A jövőben a szennyvizet egy 
3,5 kilométeres csatornán keresztül vezetik a biológiai 
szennyvíztisztítóba. 

A 602 lelkes Tiszarádon 180 háztartásból kell a hulla-
dékot elszállítani. A községből a szemetet a nyíregyházi 
Nyírflop Kft. kéthetente fuvarozza el.

A szennyvizet szippantó kocsival Ibrány város, illetve 
Kemecse község szennyvíztiszító telepére jutattják. Csa-
tornahálózat nincs. Farkasné Lencsés Erzsébet az önkor-
mányzat munkatársa elmondta, hogy egy elnyert pályázat 
révén a Tiszteleken, Vasmegyeren, Beszterecen és Tiszará-
don keletkező folyékonyhulladékot – Tiszatelek gesztor-
ságával – a Beszterecen létrehozott gyűjtőhelyre szállítják 
majd.  Cselényi György
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A PPP a hagyományosan állami-ön-
kormányzati-közintézményi (köz-
szférai) feladatnak számító, az inf-
rastruktúra teljes körére kiterje-
dő beruházások magántőkéből való 
megvalósításának angolszász know-
how-ra épülő finanszírozási módsze-
re, amelynek alkalmazásával lehetővé 
válik a költségvetésből történő beru-
házás-finanszírozás magántőkével, 
illetve nagymértékben banki hitellel 
való kiváltása. 

A PPP-struktúra lényege, hogy 
a közszféra csak az általa szükséges-
nek tartott, hagyományosan közfunk-
ciók ellátása érdekében megvalósuló 
beruházás által nyújtandó szolgálta-
tástól elvárt szolgáltatási minőséget 
határozza meg, s a beruházás minden 

egyéb paraméterének meghatározása, 
a tervezés, a kivitelezés, ez előbbiek 
finanszírozása, az üzemeltetés meg-
szervezése, valamint a kockázatok vi-
selése a magánszférát terheli. 

A közszféra a közcélú szolgáltatá-
sok társadalmi igénybevételéért fizet 
díjat, tehát nem a szolgáltatás nyújtó-
jaként, hanem a szolgáltatások vásár-
lójaként lép fel. Ezzel összefüggésben 
a közszféra kockázata csupán annak 
eldöntése, hogy az adott beruházásra 
– a közcélú szolgáltatás nyújtása érde-
kében – szükség van-e, vagy sem, il-
letve hogy a PPP-modell alapján a tel-
jes futamidő alatt fizetendő díj alacso-
nyabb összegű megterhelés-e, mintha 
a beruházás megvalósítását és hosszú 
távú üzemeltetését a közszféra maga 

vállalná, és kockázatait (kivitelezés, 
üzemeltetés) maga viselné.

A PPP számos előnye közül kü-
lön kiemelendő, hogy alkalmazása 
révén az önkormányzat forráshiá-
nyos helyzete mellett is lehetővé vá-
lik a közszféra által szükségesnek tar-
tott infrastrukturális beruházások 
megvalósítása, azok költségei pedig 
csak az előre meghatározott feltéte-
lek és az elvárt szolgáltatási minőség 
teljesülése esetén és csak később ter-
helik a költségvetést. 

A közszféra számára egy adott pro-
jekt PPP-struktúrában történő meg-
valósításának az alábbi fontosabb elő-
nyei vannak:
 Az egyszemélyi  felelősség miatt 
már a beruházás megvalósításakor 
hosszú távra szólóan figyelembe ve-
hetők az üzemeltetés és karbantar-
tás költségei is, mivel a struktúrából 
következik, hogy a magánszféra egy 
szerződés keretében vállalja az adott 
beruházás megvalósítását, illetve 
annak üzemeltetését, karbantartását 
és az esedékes felújításokat is.
 A beruházás megvalósításához 
szükségtelen a magas önkormányza-
ti tőkekoncentráció, és a beruházá-
sok elindításának és megvalósításá-
nak idejét is nagymértékben rövidíti, 
hogy a költségvetési pénzek helyébe 
magántőke és projekthitel lép.
 A struktúra bizonyos szigorú fel-
tételek teljesülése esetén – azáltal, 
hogy a beruházáshoz kapcsolódó hi-
telt nem az önkormányzat veszi fel, 
és hogy a magánszektor megfelelő 
mértékű kockázatot is átvállal – nem 
növeli az államadósságot, és így nem 
befolyásolja a maastrichti szerződés 
által definiált mutatók teljesítését.
 A projekt megvalósításával össze-
függő kockázatok viselése (kivitele-
zési költség túllépése, az átadás kése-
delme) – néhány kivételtől eltekintve, 
amelyek kezelésére a magánszektor 
nem képes (vis major, gazdasági kö-
rülmények jelentős romlása, központi 
szabályozások változása stb.) – a ma-
gánszektort terheli.
 Az üzemeltetés során a minden-
kori rendelkezésre állással kapcsola-
tos teendők, és kockázatok a magán-
tőke felelősségi körébe tartoznak.
 A PPP-struktúrában megvalósí-
tott beruházás során az önkormány-

és az önkormányzatok

A Public Private Partnership ki-
fejezés alig két évvel ezelôtt nyert 
teret a hazai közigazgatás foga-
lomtárában. Tyúkudvari konnotá-
ciókkal is bíró rövidítését (PPP 

- ejtsd: pípípí) olykor hibásan ejtik a beruhá-
zások ösztönzésében, fejlesztésben érdekelt 
önkormányzatok képviselô-testületi ülésein, 
de különféle változatairól (a konstrukciós le-
hetôségekrôl és arról, hogy a konstrukció 
kinek, miért és mennyire jó, hasznos, üdvös 
vagy éppen kockázatos) egyre több szó esik. 
Mivel a PPP szakmai megítélését napjaink-
ban politikus-nyilatkozatok nehezítik, alapvetô 
ismérveinek és önkormányzati vonatkozásai-
nak ismertetésére – a polgármesterek, helyi 
képviselôk  mukáját segítendô – projektfinan-
szírozási szakembert kértünk fel. A cím alatt 
Mecséri Márton írását olvashatják. 
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zat egy feltételes kötelezettségválla-
lást tesz, amely csak abban az esetben 
kötelezi pénzügyi teljesítésre, ha a be-
ruházással és üzemeltetéssel szemben 
támasztott feltételek teljesülnek, azaz 
a beruházás által nyújtott szolgáltatás 
a pályázati kiírásban (illetve a pályá-
zaton nyertes beruházó és az önkor-
mányzat által kötött szerződésben) 
foglalt feltételek szerint valósul meg.
 Az önkormányzati kiadások a PPP-
modell alkalmazása révén hosszú tá-
von előre tervezhetőek, mivel az ön-
kormányzat vagy előre megállapított 
időszakonként fix (egyes elemeiben 
indexált), vagy a szolgáltatás tényle-
ges igénybevételével arányos, úgyne-
vezett önkormányzati szolgáltatását-
vállalási díjat fizet.
 A PPP alapján nyújtott szolgálta-
tások a hagyományos önkormányzati 
beruházásokhoz képest alacsonyabb 
áron biztosíthatók a privát szféra költ-
séghatékonyabb beruházásának és 
– futamidőtől függően – a „whole li-
fe costing” (összköltség-szemléletű) 
elvnek köszönhetően.
 A PPP révén a kor igényeit leg-
inkább kielégítő technológiák alkal-
mazhatók.

Mivel a közszféra gyakran nem 
számol előre a beruházás esetleges 
kockázataival (költségtúllépés, inflá-
ció stb.), nem követeli meg a modern 
technológiák felhasználását, és nem 
tervezi meg a létrehozott infrastruk-
túra üzemeltetési, karbantartási költ-
ségeit, ezért az önkormányzati be-
ruházások sok esetben elhúzódnak, 
a tervezettnél jóval drágábban való-
sulnak meg, a megépített létesítmé-
nyek nem korszerűek, s ezért nem 
költségkímélő a fenntartásuk sem. 
Előnyeinek köszönhetően a PPP-
struktúra alkalmazása révén e prob-
lémák kiküszöbölhetők, s az önkor-
mányzatoknak lehetőségük nyílik 
hosszú távon figyelemmel kísérni cél-
jaik eredményes és hatékony megva-
lósításának folyamatát.

A PPP-struktúra alkalmazását ért 
kritikák csak abban az esetben lehet-
nek jogosak, ha a beruházás előké-
szítése és megvalósítása nem meg-
felelő. 

A PPP finanszírozási szerkezetéről 
leginkább hangoztatott felvetés sze-
rint, a profitérdekelt magánbefekte-

tők által nyújtott szolgáltatás nem le-
het olcsóbb, mint a befektetett pénz-
tőke hozamára nem számító önkor-
mányzat által nyújtott szolgáltatás, 
hiszen a magánszektor a befekteté-
sén jelentős hozamot kíván realizál-
ni és a közszférához képest magasabb 
költségszinten jut a megvalósításhoz 
szükséges hitelekhez. További ag-
gályként hangozhat el, hogy az ön-
kormányzat hosszú távra, 15 évre kö-
telezi el magát pénzügyileg, s ezáltal 
maga korlátozza a költségvetése sza-
bad tervezését.

Minderre a válasz magából a PPP 
struktúrából következik. 

Mivel a magánbefektető valóban 
a befektetett tőkéjének megtérülését 
tartja szem előtt, különös jelentősség-
gel bír számára a költséghatékony-
ság. A PPP-konstrukció révén nem 
csak az output szempontok érvénye-
sülnek a beruházás megvalósítása-
kor, hanem – mivel a magánbefekte-
tő egyszemélyben felelős a szükséges 
beruházás megvalósításáért, annak 
üzemeltetéséért és karbantartásáért 
– az egész folyamat során a teljes fu-
tamidőre kiterjedő összköltség-szem-
lélet (a fentiekben említett whole-life 
costing) érvényesül, amelynek ered-
ményeként jelentős költségmegtaka-
rítás érhető el. Tehát – ahogyan azt 
az egyéb PPP-struktúrában megva-
lósított beruházások tapasztalatai is 
mutatják – a magánszféra költségha-
tékonyabb beruházása és üzemelte-
tése, az innovatív megoldások alkal-
mazása nagy valószínűséggel ellensú-
lyozza a magasabb tőke- és hitelkölt-
séget az önkormányzati infrastruk-
túra esetében is. Fontos megjegyezni, 
hogy az önkormányzat hagyományos 
beruházás esetén is ugyanolyan hosz-
szú távra kötelezi el magát, amikor 
annak megvalósításáról dönt.  Ráadá-
sul – mivel a későbbi (üzemeltetésre 
és karbantartásra fordítandó) kiadá-
sokat nem tudja előre tervezni – nem 
várt kiadásai is adódhatnak. 

Ha egy adott szolgáltatás esetében 
a PPP alkalmazásának létjogosultsá-
gát és a beruházás szükségességét iga-
zolni lehet, akkor kimutathatóvá vá-
lik, hogy a PPP-struktúra révén a ma-
gánszféra értéktöbbletet nyújt az azt 
igénybevevők számára. Mindazonál-
tal a PPP-struktúra alkalmazásának 

mérlegelése a projekt megvalósítása 
előtt (csakúgy, mint minden közbe-
ruházást megelőzően) javasolt. 

Az önkormányzati finanszírozási 
és közigazgatási rendszer nem min-
den esetben teszi lehetővé a szolgálta-
tások és feladatok hatékony, eredmé-
nyes és megfelelő színvonalú ellátását. 
A PPP megoldást kínál a hagyomá-
nyosan önkormányzati forrásokból 
finanszírozott beruházások teljes ská-
lájának a privát szektor bevonásával 
való megvalósítására. Ez a megoldás 
a külföldi tapasztalatok szerint 

  az oktatási, kulturális beru-
házások, 

  a közúti infrastrukturális be-
ruházások,

  a közmű-, és környezetvédel-
mi beruházások,

  a stadionok, sportcsarnokok, 
egyéb sportlétesítmények;

  az önkormányzati infrastruk-
túrafejlesztés,

  az egészségügyi infrastruktu-
rális beruházások

megvalósításakor lehet sikeres.
A PPP széles körű önkormányzati 

alkalmazásának jórészt jogi-szabá-
lyozási akadálya, hogy amennyiben 
egy önkormányzat fizetésképtelenné 
válik, az általa vállalt kötelezettsé-
gek teljesítését semmilyen más állami 
szerv nem garantálja. Mivel az önkor-
mányzatok a PPP-struktúrában való 
feltételes hosszú távú kötelezettség-
vállalásának jelenleg nincsen bizto-
sítéka, a privátszféra a gyakorlatban, 
a csődtől nagy valószínűséggel nem 
fenyegetett nagyobb városok eseté-
ben törekszik a PPP finanszírozási 
forma alkalmazására, és hosszú távú 
szerződés aláírására. 

A jelenleg folyamatban lévő (mi-
nisztériumok, költségvetési szervek 
által elindított) PPP-projekteket is 
megelőzte, mintegy azok előfeltétele 
volt a hatályos jogi szabályozás (ál-
lamháztartási törvény, polgári tör-
vénykönyv) átalakítása.

Ahhoz, hogy az önkormányzatok 
nagyobb számban és rendszeresség-
gel folyamodhassanak ehhez a ked-
vező megoldáshoz, a finanszírozási 
rendszer reformja során a PPP-struk-
túra megfelelő és pontos önkormány-
zati szempontú jogi szabályozása is 
szükségeltetik.
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z Európai Unió országainak területfejlesztési miniszterei 1999-ben, Potsdam-
ban jelölték meg a 2000-2006 közötti időszak regionális politikájának új irá-
nyait, az ő előkészítő munkájukra építve jött létre az unió legfontosabb te-
rületpolitikai okmánya. Az Európai Területfejlesztés Perspektívái (Europe-
an Spatial Development Perspective - ESDP) elnevezésű dokumentum azért 
született, hogy a 2000. év utáni európai területfejlesztési politika új céljait 
kitűzze, e politika alapelveit értelmezze, egyszersmind támpontot nyújtson 
az Európai Unió és Európa keleti országainak a fejlesztési és támogatási cé-
lok meghatározásához. Ez az irat kifejezetten ajánlja, hogy a tagállamok 
rendelkezzenek érvényes területfejlesztési, területpolitikai, legitim doku-
mentumba foglalt stratégiával.

Magyarországon ugyan már 1998-ban megszületett a rendszerváltozás utáni első, átfo-
gó, uniós elveken nyugvó stratégiai fejlesztéspolitikai dokumentum, az Országos Terület-
fejlesztési Koncepció, ennek tartalma azonban részint még nem igazodhatott az európai 
területfejlesztési politika új céljaihoz, részint pedig az unió tagországának felelős vezetőit 
a tagsági viszony e dokumentum megújítására, s új területpolitikára kötelezi. 
Új koncepció szükségeltetik tehát az ország hosszú és középtávú területpolitikai céljai-
nak, prioritásrendszerének kidolgozásához, új koncepció a területi szempontok konzek-
vens érvényesítéséhez, s egyebek között a regionális programok kidolgozásához. Ami lé-
nyegében nem más, mint az országtervezés (nemzeti fejlesztési terv) területi vetülete. Be 
kellett látni, hogy egy új Országos Területfejlesztési Koncepció szerinti területpolitika 
nem szorítkozhat a piaci folyamatok és az ágazatpolitikák nemkívánatos területi hatá-
sainak kompenzálására, hanem éppenséggel koordinálnia kell a piaci szereplők többé-
kevésbé spontán, az ágazatok tervezett, s a területi célok érvényesítésében meghatározó 
helyi (regionális) tényezők törekvéseit. Ezt az új Országos Területfejlesztési Koncepciót 
tartalmazó munkaanyagot Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (a terület-
politikáért felelős új kormányzati szerv) szakemberei – a VÁTI Kht. Stratégiai Tervezé-
si Igazgatóságának közreműködésével – elkészítették. A meglehetősen terjedelmes do-
kumentum szerkesztett és rövidített változata laptársunk, az ÖN-KOR-KÉP legutóbbi 
számában tanulmányozható, mi az alábbiakban e dokumentum egy részének – az or-
szágos középtávú területi célok – teljes ismertetésére vállalkozunk.

területi vetülete
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Az ország versenyképességnek javítása érdekében alapvető, hogy 
az ország különböző térségei és ezen belül meghatározó települései 
az adottságuknak és a lehetőségeiknek legjobban megfelelő fejlesz-
téseket valósítsanak meg. Mindezeken túl a területpolitika számá-
ra fontos szempont a Közép-magyarországi régió és az ország töb-
bi régiója közti fejlettségi különbségek mérséklése, a legfejletlenebb 
régiók felzárkóztatása. Magyarországon ez a cél csak a legnagyobb 
versenyelőnyt jelentő adottságaikra építő és a funkciókat, kompe-
tenciákat megosztó, valamint együttműködő (policentrikus) város-
hálózat, térségek fejlesztése révén érhető el. A fejlődési potenciállal 
rendelkező városok fejlesztési irányait a szubszidiaritás elve alap-
ján, a területi szereplők bevonásával a regionális fejlesztési tervek-
ben kell kijelölni.

A kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosítása érdekében a kö-
vetkező területi célok (specifikus célok) priorizált támogatása szük-
séges a 2007–2013-as tervezési időszakra vonatkozóan. Ezek a terü-
leti célok ugyan egyenként különböző mértékben, de összességében 
az átfogó célok elérését szolgálják. 

AZ ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK
Az országos területi célokat mind az ágazatoknak, mind a régiók-
nak figyelembe kell venniük a fejlesztési stratégiájuk kidolgozása-
kor, majd a programjuk megvalósítása során.

A VERSENYKÉPES FŐVÁROS ÉS AGGLOMERÁCIÓJA 
A budapesti agglomeráció, a fővárossal és az elővárosi gyűrűvel 
együtt az ország legversenyképesebb területe „kapu” és kapocs, 
amelyen keresztül hazánk bekapcsolódhat az európai és a nemzet-
közi, globális gazdasági, illetve kulturális vérkeringésbe. Az ország 
egyetlen nemzetközi városának versenytársai Közép-Kelet Euró-
pa más fővárosai. 

Budapest nemzetközi versenyképessége és az ország többi régió-
jához fűződő kapcsolatrendszerének (munkamegosztás, elérhető-
ség, kooperáció stb.) hatékonysága alapvetően befolyásolja az ország 
egészének, s minden egyes régiójának fejlődési pályáját. Az ország 
legnépesebb, erősödő szuburbanizációval rendelkező agglomeráci-
ójában elengedhetetlen, továbbá az élhető nagyváros és egy harmo-
nikusan működő agglomerációs rendszer megteremtése. 

Alapvető cél, hogy a főváros és agglomerációja harmonikus 
együttműködésben, nemzetközi gazdasági, kereskedelmi-pénzügyi, 
szellemi-innovációs és kulturális-idegenforgalmi szerepköre révén 
a közép-európai térség központja, a Kárpát-medence gazdasági cent-
ruma, logisztikai és gazdaságszervezési funkciói révén pedig a Bal-
kán térségének gazdasági értelembe vett kapuja legyen. Cél továbbá, 
hogy az ország többi térségével harmonikus, a fejlődést továbbára-
moltatni képes munkamegosztáson alapuló, szerves kapcsolatrend-
szerrel rendelkezzen. A főváros és agglomerációjának harmonikus 
fejlesztése érdekében az alábbi célok elérése kívánatos:
 nemzetközi léptékű gazdaságszervező és logisztikai (híd)szerep 
megerősítése;
 tudás- és innovációs központ szerep megerősítése, ezen belül 
a magasan képzett munkaerőmegtartó-képességének növelése;
 high-tech iparágak és a kiemelkedően magas hozzáadott értéket 
előállító tevékenységek budapesti jelenlétének és aktivizálódásának 
ösztönzése; 
 magas szintű üzleti, IKT és személyi szolgáltatások fejlesztése
 nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep fejlesztése;

 az élhető főváros megteremtése a belső kerületek és a barname-
zős területek rehabilitációjával, a tömegközlekedés fejlesztésével;
 a fejlesztések összehangolása az agglomerációval, egyes funk-
ciók erősítése a környező nagyobb településeken (például Vácott, 
Gödöllőn, Esztergomban), a fejlesztések összehangolásának köve-
telményéből következően a közlekedés fejlesztése és a közszolgál-
tatások elérhetőségének, a szuburbanizációból adódó környezeti, 
társadalmi és gazdasági feszültségek oldása;
 a szélesebb munkaerőpiaci körzetén túl az országra, annak inno-
vációs pólusaira ható kisugárzás erősítése, aminek érdekében töb-
bek között szükséges Ferihegyi repülőtér bekapcsolása az országos 
vasút- és gyorsforgalmi úthálózatba;
 kapuvárosi szerep betöltése Közép-Európa keleti fele felé, amely-
ben Budapest repülőtere, logisztikai központjai, információ- és ku-
tatási központjai közreműködnek Közép-Európa keleti részének fel-
zárkóztatásában, Bécs szerepének fokozatos átvételével.

REGIONÁLIS NÖVEKEDÉSI PÓLUSOK FEJLESZTÉSE
Annak érdekében, hogy a fejlődés ne korlátozódjon a főváros térsé-
gére, s oldódjon a Budapest-központú térszerkezet, ezáltal a társa-
dalom és gazdaság hatékonyabb működése váljon lehetővé, szükség 
van az ország egészének versenyképessé válását katalizáló növeke-
dési pólusokra, amelyek egy harmonikus policentrikus együttmű-
ködő városhálózat szerves elemei. A növekedési pólusok funkció-
ja, hogy a fejlődést közvetítsék, illetve kisugárzó erejüknél fogva 
generálják régiójuk, illetve más régiókra kiterjedő hatóterületeik, 
esetenként velük szomszédos határon túli térségek versenyképes-
sé válását. Fontos, hogy képesek legyenek régiójuk minél nagyobb 
részét bekapcsolni az európai globális gazdasági, innovációs rend-
szerekbe, segítve a regionális és országos gazdasági-társadalmi ko-
héziót. A pólusok legfontosabb szerepe az innováció megjeleníté-
sében és terjesztésében van.

Az ország, lakosságarányosan is meghatározó regionális növe-
kedési pólusai: Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, miközben 
a többi nagyobb város, mint decentrumok hálózatos együttműkö-
dése révén alakulnak ki a póluscsoportok (például Veszprém–Szé-
kesfehérvár, Debrecen–Nyíregyháza; Miskolc–Eger; Szeged–Kecs-
kemét; Pécs–Kaposvár–Szekszárd; Sopron–Szombathely–Zalaeger-
szeg–Nagykanizsa). 

A pólusok és a nagyvárosi hálózat jellemzője, hogy lakosságukra 
és az ingázókra építve meghatározó a szerepük a foglalkoztatásban, 
miközben a fővároson kívüli felsőoktatási, a kutatási tevékenységek 
koncentrációja jellemzi. Ezért fejlődésük elősegítése érdekében cél
 a meghatározó és lehetőleg jelentős fejlődési perspektívával ren-
delkező ágazatokhoz, szakterületekhez kapcsolódó kutatás-fejlesz-
tés bővítése, tudásközpont szerepük megerősítése;
 kisugárzó hatásuk erősítése érdekében elérhetőségük javítása, 
ezen belül:

-  régióján, illetve körzetén belül a munkába járást lehetővé tevő 
közlekedési kapcsolatok fejlesztése;

-  a nemzetközi közlekedési hálózatba való kapcsolódásuk elő-
segítése;

-  a fővároscentrikusság oldásával a nagyvárosok (tengelyek) 
közti gyorsabb közlekedési kapcsolatok kialakítása;

-  a szomszédos, hasonló nagyságú városok elérhetőségének ja-
vítása;

 magas szintű információs, telekommunikációs elérhetőség meg-
teremtése;



Ö N K O R M Á N Y Z A T 38
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

 a befektetési környezet javítása, pro-aktív, a magánszféra forrá-
sait is bevonó településfejlesztési tevékenység ösztönzése;
 kulturális szerepük megerősítése;
 a decentralizációból következően döntéshozatali és igazgatási-
szervezési szerepük bővítése a regionális növekedési pólusok ese-
tében.

REGIONÁLIS FEJLŐDÉSI TENGELYEK FEJLESZTÉSE
A közlekedési tengelyek mentén egymáshoz közel kerülő növekedési 
pólusok és decentrumok, valamint egyéb, a gyorsforgalmi úthálózat 
mentén felfűzött, illetve agglomerálódó térségek gazdaságilag di-
namizálódó és fokozottan urbanizálódó települései gazdasági nö-
vekedési tengelyekké szerveződnek. E tengelyek a versenyképesség 
közvetítésére képesek. A növekedési tengelyek nemzetközi növeke-
dési-urbanizációs zónák, amelyeket elsődlegesen közlekedési (gyors-
forgalmi utak, IC) törzsvonalak, valamint vonzáskörzeti kapcsola-
tok, gazdasági, intézményi kapcsolódások fognak össze.

A tengelyeket elsősorban a pólus-főváros és a pólus-nemzetközi 
térség reláció elérhetőségi viszonyai alakítják ki, nem cél az agglo-
merálódó térségek fizikai koncentrációjának fokozása.

Cél, hogy az egyes növekedési tengelyek intenzívvé váló közle-
kedési és gazdasági kapcsolataiba mind több központ kapcsolódjon 
be, illetve a pólusok kapcsolatai is erősödjenek a tengelyek men-
tén. Egyúttal a tengelyektől távolabb eső decentrumokból és köz-
pontokból is megfelelő információs és közúti (gyorsforgalmi utak) 
fejlesztéseknek, valamint tömegközlekedésnek kell a tengelyeket, 
és az azok csomópontjaiként szolgáló pólusokat és centrumokat 
elérhetővé tenni.

Az ország egésze a fővárosba futó nemzetközi tengelyek mentén 
illeszkedik az európai térstruktúrába. Ugyanakkor az ország har-
monikus belső térstruktúrája és a régiók belső kohéziójának meg-
erősödése érdekében fokozottan van szükség regionális tengelyek 
kialakítására ill. megerősítésére. (A regionális tengelyek a régió szin-
tű tervezéssel összhangolva kerülnek véglegesítésre!)

A versenyképesség érdekében erősíteni szükséges a gazdasági 
növekedést közvetítő tengelyeket, illetve segíteni kialakulásukat, 
elsősorban a közlekedési, kommunikációs és kooperációs kapcso-
latok erősítése révén. 

ELMARADOTT TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSA
Az elsősorban az északkeleti, délnyugati országrészben koncentrá-
lódó, tartósan elmaradott térségek (például a Cserehát, az Ormán-
ság) válsága a különösen gyenge elérhetőség mellett a környezetüket 
ellátni képes érdemi térségi központok hiányából, a népesség ked-
vezőtlen kor-, illetve képzettségi összetételéből és rossz gazdasági 
szerkezetéből, valamint az erőforrások szűkösségéből (tőkehiány, 
képzett munkaerő elvándorlása) adódik. 

Az elöregedés, elnéptelenedés mellett sokszor inkább a szeg-
regáció, illetve a magas termékenység, az alacsony iskolázottsá-
gú fiatalok magas arányával a szegénység újratermelődése jelent 
veszélyt. A kialakuló vidéki slumok a munkaerőpiacról és a vá-
rosokból kiszorult rétegek gyűjtőhelyeivé válnak. A kedvezőtlen 
szociális és gazdasági helyzetből adódóan a lakosság elhanyagolja, 
sőt, gyakran kényszerűen feléli az épített és természeti környezeti 
és kulturális értékeket. 

Alapvető célkitűzés, hogy a külső, belső perifériális, illetve tar-
tósan elmaradott térségek koncentrált kormányzati és regionális 
támogatással, adottságaikhoz és lehetőségeikhez igazított egye-

di stratégiáik mentén a lemaradásukat csökkentsék, gazdaságilag 
és társadalmilag megújuljanak. Az ország hagyományosan legelma-
radottabb perifériális térségei főként a Dél-Dunántúl déli területei 
és az észak-keleti országrész kistérségei. Ezek a térségek alapvetően 
a vidéki (rurális) térségek kategóriájába esnek, hisz az országos átlag-
nál jóval alacsonyabb a népsűrűségük, illetve itt igen magas az agrár-
gazdaságban foglalkoztatottak aránya. Felzárkózásuk feltétele, hogy 
e térségek harmóniában a környezettel megtartsák erőforrásaikat, 
mindenekelőtt népességüket, azon belül is elsősorban a képzettebb 
rétegeket, illetve fejlődésükhöz új erőforrásokat (például beruházá-
sok, üdülési funkciók) tudjanak mozgósítani. Ugyanakkor vannak 
elmaradott urbanizált térségek is, például Salgótarján, Ózd térsége, 
amelyek felzárkóztatása a térségszervező funkciójuk miatt is fontos. 
A fejlesztéseknek az életképes gazdasági, társadalmi elemeket kell 
megerősíteniük, illetve kialakítaniuk, vagyis a felzárkóztatás során 
is a relatív versenyképesség javítása a cél. Ezért
 minden településen meg kell teremteni a még hiányzó infra-
strukturális feltételeket (ivóvíz, villany, szilárd burkolatú út, gáz 
vagy valamely energiapótló megoldás), a közszolgáltatások megfe-
lelő elérhetőségét;
 a foglalkoztatás bővítése érdekében a táji, természeti adottsá-
gokra építve és azokat fenntarthatóan használva ösztönözni kell 
helyben, illetve a térségközpontokban a munkahelyek teremtését, 
a kis-és középvállalkozások fejlesztését, új vállalkozások indítását, 
valamint a lakosság képzettségi szintjének javítását, a képességek 
fejlesztését;
 a város és vidéke viszony javítása érdekében a központi telepü-
lések elérhetőségét javítani kell (megfelelő minőségű, biztonságú 
közutak és a napi munkába járást lehetővé tevő tömegközlekedés 
kialakítása révén);
 életerős, érdekérvényesítésre képes helyi-térségi közösségek ki-
alakulását kell segíteni, a sajátos helyzetű társadalmi csoportok 
helyzetének, így sok esetben a társadalmi konfliktusoknak a prog-
ramszerű kezelése révén;
 a társadalmi problémák kezelésén túl, a lakosság iskolázottsági, 
képzettségi szintjének emelésére, valamint a tartós munkanélkü-
liségből következő foglalkoztatási, mentális problémák kezelésére 
kell törekedni;
 a funkcióhiányos térségi központokat meg kell erősíteni.

A BALATON-TÉRSÉG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE
A Balaton-térség a természeti, táji, turisztikai, valamint szőlő- 
és bortermelési adottságaira építkező gazdasága révén a nemzet-
gazdaság jelentős tényezője, fejlesztése a területpolitika országosan 
kiemelt céljának tekinthető. A térség – bár önálló statisztikai-terve-
zési régiót nem alkot, de törvényileg kötelezően működtetett térsé-
gi fejlesztési tanáccsal rendelkezik – olyan természeti és gazdasági 
egység, amelynek kezelése nem bontható meg. A Balaton térségének 
vonzereje a megváltozó keresleti oldal (csökkenő igény a tömegtu-
rizmusra, zsúfolt üdülőterületekre) és a romló környezeti állapot 
miatt csökken, a turizmus szezonalítása és területi koncentrációja 
változatlan, így a balatoni turizmus fejlődése jelen állapotában nem 
fenntartható. A térségben eddig megjelent és célcsoportonként rend-
kívül elaprózott fejlesztések döntően a mennyiségi növekedést ered-
ményezték a mértéktartó és minőségi fejlesztések helyett, folyama-
tosan rontva ezzel a térség vonzerejét, hosszú távú esélyeit.

A Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, 
a táj értékeinek megőrzésével és észszerű használatával, a turiszti-
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kai kínálat minőségi és mennyiségi bővítésével, valamint az érintett 
intézmények, szereplők együttműködésével fenntarthatóan fejlődő 
versenyképes Balaton-térség alakuljon ki. Ennek érdekében
 a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a turisztikai 
szezon meghosszabbítása;
 a turisztikai forgalom területi – a háttérterületek adottságain 
alapuló turisztikai kínálat kialakításával való –szétterítése;
 a tó és a környezetében található egyéb vizes élőhelyek ökológiai 
állapotának, és a vízminőség megóvása;
 A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme és a háttérterületek adott-
ságaira építő fenntartható fejlesztése szükségeltetik.

A TISZA-TÉRSÉG FENNTARTHATÓ FELZÁRKÓZTATÁSA
A Tisza-térség integrált fejlesztésének alapvető célja a Tisza által 
meghatározott táji rendszer működőképességének, valamint az öko-
lógiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasá-
gi fejlődés, felzárkózás feltételeinek megteremtése. 

Középtávon az árvízvédelemből következő tározó- és hullámtér-
építéshez kapcsolódóan a felső és közép Tisza menti térségekben 
 az árvíz, belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak kivé-
dése, megelőzése, ártéri tájrehabilitáció;
 a vízgazdálkodási rendszer (természetes tározók, hullámterek) 
kiépítése és ennek következményeként a megfelelő tájhasználathoz 
kapcsolódó mezőgazdasági tevékenység kialakítása;
 a fejlesztések által érintett térségekben a foglalkoztatási lehető-
ségek bővítése érekében a helyi termelői, szolgáltatói együttműkö-
dések ösztönzése, jelentős kulturális, táji értékekkel rendelkező te-
rületeken az ökoturizmus fejlesztése;
 a lakosság foglalkoztatási aktivitásának javítása a megfelelő kép-
zettség megszerzésével, mentális képességek fejlesztésével és a társa-
dalmi csoportok együttműködésének ösztönzése az elérendő cél.

A DUNA-TÉRSÉG FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE
A Duna-térség fenntartható fejlesztése az európai jelentőségű öko-
lógiai, közlekedési tengely integrált programokkal történő haszno-
sítását jelenti. 

A komplex Dunarehabilitációs koncepció és program magába fog-
lalja a Duna teljes magyarországi szakaszának, kapcsolódó mellék-
ágainak a Víz Keret Irányelvnek megfelelő rehabilitációját, a térség 
területfejlesztési, infrastrukturális, turisztikai fejlesztését, a vízkész-
let-gazdálkodási és árvízvédelmi rendszerek kiépítését, megerősíté-
sét valamint a fenntartható hozam elveire épülő mező- és erdőgaz-
dálkodási, halászati hasznosítását, az ökológiai természetvédelmi 
szempontok kiemelt figyelembevételével. Célok:
 A vízi környezet fenntartása, védelme és javítása, fenntartható 
vízgazdálkodás az integrált közösségi vízpolitikát figyelembe véve. 
A Duna fő- és mellékágai közötti élő kapcsolat ökológiai rehabilitá-
ciója. A Szigetköz, a Mosoni-Duna térségének és a Lajta térségének, 
a ráckevei (soroksári) Duna-ág és a Rába vízgyűjtő ökológiai szem-
pontú rehabilitációja. Komplex térségi vízgazdálkodási rendszer ki-
alakítása, a jó ökológiai, természetközeli állapot helyreállításáért, 
a vízszennyezés és a vízkárok megelőzéséért és felszámolásáért.
 A biodiverzitás és természeti értékek megőrzése a tájhoz alkal-
mazkodó területfejlesztési, tájgazdálkodási programok indítása.
 Az árvízvédelmi és vízkészlet-gazdálkodási rendszerek kiépítése, 
megerősítése, és ezek összehangolása az ökológiai célokkal, és a ha-
józhatósági feladatokkal. A Dunai Információs és Segélyhívó Rend-
szer (DISR) továbbfejlesztése.

 Az aktív és ökoturisztikai fejlesztések (kerékpáros, horgász, vízi 
és természetvédelmi turizmus) infrastrukturális alapjainak megte-
remtése, a szolgáltató- és fogadókapacitások fejlesztése a Duna teljes 
hazai szakaszán.
 A fenntartható hozam elveire épülő hasznosítás kialakítása, a me-
zőgazdaság, a halászat, az erdő- és vadgazdálkodás, valamint a tu-
rizmus egymást erősítő és kiegészítő elemeinek erősítésével és ösz-
szehangolásával.

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK  
SAJÁTOS ADOTTSÁGÚ VIDÉKI TÉRSÉGEK 
SZÁMÁRA 
Az alacsony népsűrűségű rurális vidéki területeknek a térségenként 
eltérő helyi adottságokat kiaknázó diverzifikált fejlődése kiemelt te-
rületpolitikai cél. Az szubszidiaritás elve alapján a konkrét térségfej-
lődési irányok meghatározása a régiók, a kistérségi és egyéb térségi 
közösségek kompetenciája, azonban ajánlatos hogy a hatékonyabb 
térségfejlesztés érdekében a különféle sajátos, meghatározó térségi 
erőforrások kiaknázása kiemelt prioritást élvezzen. E speciális tér-
ségek többsége rurális (vidéki) térség, ezért e térségtípusokra meg-
fogalmazott célok elsődlegesen a vidékfejlesztés térségi orientáció-
jának ösztönzését szolgálják.

A regionális és ágazati tervekben, programokban különös hang-
súlyt kell fektetni az alábbi jellemzőkkel rendelkező térségek spe-
ciális fejlesztésére:
 Természeti, táji értékekben gazdag területek természeti erőfor-
rásaira építő fejlesztések a térségek megújítása érdekében.
 Határmenti területek határon átnyúló együttműködéseinek 
megteremtése, annak érdekében, hogy a korábban elválasztó ha-
tárok hidakká, s mint ilyenek, a megújulás erőforrásaivá váljanak 
a periférikus térségekben. Ennek részeként szükséges a tradicioná-
lis határmenti együttműködések, városi kapcsolatok, hagyományos 
vonzáskörzetek újjáélesztése.
 Tanyás és aprófalvas térségek revitalizálása, új életképes funkci-
óik kialakítása és megerősítése révén annak érdekében, hogy az or-
szág ezen jellegzetes térségei ismét élettel teli, értékes terekké válja-
nak.
 Magas arányú cigány népességgel rendelkező, elmaradott térsé-
gek megújítása a belső erőforrások és a társadalmi tőke fejlesztésé-
vel, a munkaerő mobilizálásával.
 Agrártérségek gazdaságának diverzifikálása a több lábra állás 
megteremtése érdekében.

A REGIONÁLIS TERÜLETI CÉLOK KERETEI
Az országos területi célok következetes alkalmazása mellett a ré-
gióknak fejlesztési terveikben ki kell jelölniük a regionális kompe-
tenciájukba tartozó, sajátos területi céljaikat is, illetve priorizálni-
uk kell e célok között. Az alábbiakban felsorolt, és a policentrikus 
térségfejlesztés, valamint a város–vidék kapcsolt kezelést is szem 
előtt tartó célok kötelezően betartandó tervezési keretet jelentenek 
a régiók számára. 

Az alábbi célok alapvetően olyan eszközök, fejlesztések kombi-
nációjával valósíthatók meg, amelyek a régiók kompetenciájába 
tartozhatnak, és a regionális fejlesztési programok révén valósul-
hatnak meg.
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FUNKCIÓKAT MEGOSZTÓ,  
EGYÜTTMŰKÖDŐ TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE
A különböző térségek számára alapvető, hogy versenyelőnyeikre 
építve és a piaci lehetőségeket kihasználva alakítsák ki fejlesztés-
politikájukat annak érdekében, hogy térségükben ösztönözzék új 
munkahelyek teremtését, új vállalkozások indítását, illetve letele-
pedését, valamint a meglévő vállalkozásaik működési környezeté-
nek a javítását. 

A fentiek érekében a policentrikus térségfejlesztés logikája alap-
ján minden térségnek – a sajátos identitását, kultúráját is figyelem-
be véve – meg kell találnia azt a gazdasági ágazatot, tématerületet, 
amely fejlesztésére koncentrál. Ilyen gazdasági ágazatok, területek 
lehetnek többek között
 az ipari ágazatok, tevékenységek; például a vegyipar, az autóipar, 
a faipar, a logisztika, a megújuló energiatermelés;
 a vidéki térségek, ahol fontos lehet az agrárgazdaság, az élelmi-
szeripar fejlesztése, diverzifikációja, valamint a belső erőforrásokra 
építő, fenntartható területhasználaton alapuló gazdálkodás;
 a turizmus;
 a határmenti elhelyezkedésből következő gazdasági, kereskedel-
mi, szolgáltatási, logisztikai szerep;
 a sajátos természetföldrajzi adottságú térségek; például folyó-
parti, természetvédelmi, tanyás településszerkezetű területek.

Az egyes térségek fejlesztési céljainak, a kompetenciák megosztá-
sának meghatározásakor szükséges a városoknak a környezetükkel, 
illetve a vidéki területekkel való együttműködése, így a város-vidék 
kapcsolatnak a figyelembe vétele.

A fenti célokat az egyes térségek többek között az alábbi eszkö-
zök révén érhetik el:
 Pro-aktív, a magánszféra forrásait is bevonó, a marketing eszkö-
zeit is használó településfejlesztési tevékenység folytatása, amelynek 
következtében 

-  megfelelő, jól megközelíthető ipari, innovációs telephelyek 
alakulnak ki;

-  javul a települési környezet minősége, környezetvédelmi infra-
strukturális beruházások révén csökken a környezet terhelé-
se, bővülnek a zöldterületek, rehabilitálják az alulhasznosított 
barnamezős területeket, a többségében hátrányos helyzetűek 
által lakott leromlott állapotú lakókörnyezetet;

-  elsősorban a turisztikai hasznosítás céljából megóvják az épí-
tett kulturális örökségeket;

-  modern közösségi terek alakulnak ki, javul a kulturális- 
és sportlétesítmények állapota.

 Településközi együttműködések, a foglalkoztatás segítése érdek-
ben a térségek közti elérhetőségek javítása, ezen belül

-  a térségek közti, illetve az adott térségen belül a munkába já-
rást lehetővé tevő közlekedési kapcsolatok, így tömegközleke-
dés fejlesztése;

-  a szomszédos országokban lévő hasonló nagyságú városok el-
érhetőségének javítása;

 Magas szintű elérhetőség megteremtése, illetve a vállalkozások, 
közintézmények, civil szervezetek informatikaieszköz-használatá-
nak támogatása;
 a fejlesztési célokhoz kapcsolódó képzési, foglalkozatási progra-
mok, paktumok megvalósítása;
 a táji, természeti adottságokat figyelembe vevő fenntartható fej-
lesztési programok – amilyen például környezetorientált földhasz-
nálat – megvalósítása. 

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  
HATÉKONY, RACIONÁLIS ELLÁTÁSA
A kompetenciák megosztása, a fejlődés specifikálása nemcsak a gaz-
daság fejlesztésének a szempontjából, hanem a közszolgáltatások 
nyújtása miatt is fontos. 

A közszolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák területi szem-
pontú meghatározásakor alapvetően figyelembe kell venni a regio-
nális szintre irányuló decentralizációs, illetve a kistérségi szinten 
megindult koncentrációs folyamatokat. 

Mindennek megfelelően az alábbi közszolgáltatási területe-
ken szükséges a kistérségekben az ellátás intézményrendszerének 
az érintett célcsoportok igényeit is figyelembe vevő racionális, ha-
tékonyság- és minőségjavító fejlesztése:

-  szociális ellátás,
-  oktatás (alapfokú, középfokú),
-  egészségügyi ellátás,
-  közigazgatási (önkormányzati) ügyintézés.

A közellátás (a szociális ellátás, az oktatás, az egészségügyi el-
látás, a közigazgatás) racionális szervezéséhez az intézményrend-
szernek a működtetés szempontjából fenntartható fejlesztése mel-
lett szükséges támogatni a civil szféra bevonásával a kapcsolódó 
képzési, szociális ellátási, tájékoztatási, szemléletváltási programok 
megvalósítását is. 

Továbbá szükséges a kistérségekben a közszolgáltatások hatéko-
nyabb szervezéséhez kapcsolódóan a belső közlekedési hálózat, a 
tömegközlekedés fejlesztése.

A RÉGIÓK GAZDASÁGI SZEREPLŐI KÖZÖTTI  
HÁLÓZATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK FEJLESZTÉSE
A területi alapon szerveződő gazdasági hálózatos (például klaszter) 
együttműködések (amelyeknek célja lehet a közös beszerzések, az in-
novatív termelési megoldások, a hatékonyságjavítás és a termékek 
piacra jutásának segítése) kialakítása különösen fontos

-  a vállalkozások, ezen belül a multinacionális vállalatok és a kis- 
és középvállalkozások között,

-  az egyetemek, innovációs és kutatóintézetek között,
-  valamint  az együttműködések kialakítását segítő, közvetítő 

szolgáltatók, ügynökségek között.
A fejlesztéseknek a régiókban és a régiók által meghatározott 

két-három legversenyképesebb, exportképes és fejlődő ágazatra 
kell koncentrálniuk. 

Az együttműködések ösztönzésén túl támogatandó az érintett 
szereplők eszközeinek, infrastruktúrájának, technológiáinak mo-
dernizálása, alkalmazottainak képzése, új vállalkozások indításá-
nak az ösztönzése. 

Támogatandók továbbá a közvetlenül nem megtérülő beruházá-
sok, kutatási programok is. 

Az együttműködések célja, hogy javítsa a vállalatok termelési, 
működési hatékonyságát és hozzájáruljon a magasabb hozzáadott 
értékkel (jövedelemmel) rendelkező termékek előállításához.

Továbbá szükséges a helyi piacra termelő mikro és kis- és közép-
vállalkozások versenyképességének javítása a hálózatos együttmű-
ködések támogatása révén.

A regionális gazdaság versenyképességének további alapvető 
feltétele, hogy az országban kialakuljon egy olyan képzési intéz-
ményrendszer, amely figyelembe veszi a gazdaság igényeit és leg-
alább megyénként integrálja a szakképzés, a felnőttképzés intéz-
ményrendszerét.
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 Kínaiul is tanulnak Budapes-
ten, a XV. kerületi önkormányzat 
Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolájában, amelybe az új 
tanévre több magyar anyanyelvű első 
osztályost is beírattak. Ez nem kuri-
ózum: a kormányközi megállapodás 
alapján 2003-ban létesített intézmény 
jelenlegi kilencvenöt diákjának több-
sége ugyan Magyarországra települt 
kínaiak gyereke (akiknek egyébként 
csak a negyede nem beszél magya-
rul), de kilenc magyar diák is itt tanul 
(akiknek a szülei előnyösnek tartják, 
ha gyerekük megtanul kínaiul). 

 Idősek otthona építését tervezi 
a dél-zalai Bázakerettye önkormány-
zata, mivel hasonló intézmény nincs 
ezen a környéken. Az épületben húsz 
idős ember lakhatna; legalább ekkora 
létszám szükséges ahhoz, hogy a nor-
matív állami támogatással együtt ne 
legyen ráfizetéses az intézmény mű-
ködtetése. A beruházás finanszíro-
zásához pályázati forrást remélnek. 
A Dél-Zala Murahíd Kistérségi Tár-
sulás támogatja az elképzelésüket. 

 Szakképzési kormánymegbízott 
lett Sós Tamás, a TÖOSZ-tag Heves 
megyei közgyűlés elnöke. A szakkép-
zés fejlesztésének kormányzati koor-
dinálásáért felelős miniszterelnöki 
megbízott kinevezésére a kormányfő 
indoklása szerint azért volt szükség, 
mert a képzés elszakadt a munka vilá-
gától, kevés a képzőhely, a képzési in-
tézmények egyszerre forráshiányosak 
és pazarlóak, rossz hatékonysággal 
használják fel a forrásokat, márpedig 
a hatékonyság az uniós források meg-
szerzésének egyik kritériuma.
 Ismét Anna-bálra készülnek Fü-
reden. Az idei rendezvényt Balaton-
füred önkormányzata csaknem két-
millió forinttal támogatja, a költsé-
gek egy részét szponzorok fedezik, de 
a legnagyobb mértékű bevétel – több 
mint tízmillió forint – a meglehető-
sen drága belépőjegyek eladásából 
származik. A zártkörű bál – amely 
elsősorban a hazai politikai, gazdasá-
gi és művészeti elit találkozóhelye – 
kísérőrendezvénye a koncertekkel és 
táncbemutatóval egybekötött utcabál 
és a szüreti fesztivál igen népszerű a 
nagyközönség körében; a résztvevők 
száma kétezer körüli.
 Kistérségi ifjúsági kalandtúrát 
is szervezett az uniós csatlakozás év-
fordulója alkalmából tartott ünnepi 
rendezvénysorozat részeként a dom-
bóvári önkormányzat. Délelőtt a helyi 
lekvárgyárban ifjúsági információs 
irodát avattak, az aznap átadott kö-
zösségi háztól mazsorettek vezették 
a tömeget a vásártér megújított ré-
szén rendezett majális forgatagába, 
ahol az esti sztárvendég a Beatrice 
volt. A rendezvénysorozatot a Bel-
ügyminisztérium pályázatán nyert 
összegből finanszírozták. 

Önkormányzati mentőövet kaphatnak a lakásmaffia áldo-
zatai. Egy, szocialista képviselők által benyújtott indítvány 
szerint a területileg illetékes önkormányzatokat elővásárlá-
si joggal ruháznák fel a végrehajtás alá vont ingatlanoknál. 
Elővásárlási jogukat még a lakás elárverezése után harminc 

napig érvényesíthetnék, így a legtöbbet kínáló árverező nem juthatna tulaj-
donjoghoz. A javaslat célja, hogy a lakásmaffia áldozatává vált tulajdonos 
ne veszítse el végérvényesen az ingatlanát. Sokszor előfordul, hogy a végre-
hajtó összejátszik az árverezőkkel, akik a piaci ár töredékéért vásárolják meg 
az ingatlant. A javaslat szerint ezért nemcsak jegyzőkönyvet, hanem kép- 
és hangfelvételt is kell készíteni az árverésekről. Az önkormányzat bevoná-
sával a visszaélések megszűrhetők. Az önkormányzat által megvásárolt lakás 
az eredeti tulajdonos használatában maradna, s – a javaslat egyik benyúj-
tója, Horváth Csaba budapesti, II. kerületi polgármester szerint – szociális 
bérlakássá lesz, aminek használatáért a volt tulajdonos az ő anyagi helyze-
tétől függően megállapított bérleti díjat fizet. Amennyiben az önkormány-
zat megveszi az ingatlant, akkor az adós és a vele együtt lakók mentesülnek 
az ilyenkor szokásos kiköltöztetés alól, hiszen pusztán bérletidíj-hátralék 
miatt az önkormányzatok nem lakoltatnak ki senkit.

HÍRSZÓRÓ

Gyenesei István, Somogy megyei közgyűlési elnök kezdeményezésére a hon-
védelmi tárca kész segíteni a taszári reptér polgári hasznosítását. Juhász Fe-
renc honvédelmi miniszter beleegyezett abba, hogy Kunos Bálint helyettes ál-
lamtitkár, valamint a megyei és a taszári önkormányzat szakemberei felmé-
rést készítsenek a polgári reptér működtetéséhez hiányzó eszközökről, s hogy 
az önkormányzatok potenciális befektetőkkel tárgyaljanak.

Az amerikai légierő távozása után a kormányzat nem szánt a reptérnek ka-
tonai funkciót, idén szüntették volna be a tartalék-üzemeltetést, leszerelvén 
a meglévő eszközöket, de erre most nem kerül sor: a reptér tulajdonjogáért 
fele-fele arányban folyamodó megyei és a taszári önkormányzatnak jövő nyá-
rig van idejük arra, hogy befektetőt találjanak.

Polgári reptér lehet Taszáron
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 Családja körében köszöntötte 
Kötegyán első százéves polgárát, öz-
vegy Felföldi Dánielné Molnár Máriát 
a helyi önkormányzat képviseletében 
Nagyné Felföldi Ilona polgármester, 
illetve Szokai Dániel, a határmenti 
település jegyzője.
 Maros-ihlette festmények kiál-
lításával kezdődött és Maros-parti 
kárelhárítási bemutatóval végződött 
egy árvízi konferencia, amit május 
végén rendeztek hazai, illetve szerbia-
montenegrói és romániai szakembe-
rek részvételével a makói városházán. 
A tanácskozás után négy autóból álló 
segélykonvoj indult a katasztrófa ál-
tal sújtotta határon túli területekre, 
a csapat a megyei közgyűlés kétszer 
kétmilló forintos adományát vitte. 
A szállítmány segítségével az önkén-
tesként odautazó tizenkét szakember 
az érintett területek árvíz utáni fer-
tőtlenítésében segédkezik.
 Álláskeresési támogatás váltja fel 
a munkanélküli segélyt idén október 
elsejétől. Az állás elvesztését követő 
három hónapban nagyobb támoga-
tást és több segítséget kapnak a mun-
kahely nélkül maradtak, a támogatás 
arányos lesz a fizetéssel, a mértéke 
legfeljebb a minimálbér 120 százalé-
ka lehet, ami ma 68 400 forint. A tá-
mogatás mértéke három hónap után 
a következő hat hónapra a felére csök-
ken, ám aki a hat hónap letelte előtt 
munkát talál, a fennmaradó összeg 
felét is kézhez kapja. Kilenc hónap 
után pedig még újabb három hónap-
ra – az 50 év felettiek hat hónapra – 
lehetnek jogosultak a támogatásra, 
aminek összege azonban legfeljebb 
20 800 forint. 

 Az északi régió kistérségeinek 
a helyzetét és szerepét megvitató ta-
nácskozást tartott a szerencsi Nép-
házban a Magyar Urbanisztikai Tár-
saság Észak-magyarországi Szerve-
zete. A konferencia egyik előadója 
Kontra Gyula, a szervezet alelnöke, 
a TÖOSZ tisztségviselője, Heves pol-
gármestere volt.
 Egymillió forinttal díjazzák 
az Idősbarát önkormányzat eleve-
zésű pályázat idei nyerteseit: össze-
sen hat önkormányzatot. A pályázat 
leadási határideje június 25. Tavaly 
120 pályázó közül csak három: He-
ves, Móricgát és Nyíregyháza önkor-
mányzata nyert. 
 Tisztítsuk meg az erdőt! Ez a jel-
mondata a mátraszentimrei önkor-
mányzat által szervezett természetvé-
delmi napoknak, amelyek célja, hogy 
a községet határoló erdei turistautak-
ról a helybéliek eltüntessenek minden 
szemetet.

 Együttműködési megállapodást 
írtak alá az Egészségügyi Miniszté-
rium, az Országos Egészségfejlesztési 
Intézet és a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége képviselői 
a Nemzeti Népegészségügyi Prog-
ram céljainak közös megvalósítására. 
Az együttműködés keretében a prog-
ram végrehajtását koordináló Orszá-
gos Egészségfejlesztési Intézet egész-
ségfejlesztési témájú kiadványokat, 
ismeretterjesztő füzeteket és egyéb 
kommunikációs anyagokat (plaká-
tokat, matricákat.) bocsát a  TÖOSZ 
rendelkezésére, hogy segítse a telepü-
lési egészségfejlesztési tervekbe fog-
laltak megvalósítását. Az Egészségba-
rát település cím elnyeréséhez támo-
gatást nyújt. Ennek módjáról az Or-
szágos Egészségfejlesztési Intézetnél 
Kiss Magdolna Eszter (tel.: 06-1-428-
8248), illetve a TÖOSZ titkárságán 
dr. Steiner Erika (tel.: 06-1-321-2496) 
ad információt.
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 Homokháti gazdák együttműkö-
dési formáiról tárgyaltak Mórahal-
mon a Nógrádi Zoltán polgármester 
meghívására a városba látogató Nóg-
rád megyei gazdálkodók. Csoportju-
kat Nagy Andor, Szécsény és térsége 
országgyűlési képviselője vezette, lá-
togatásuk egyik célja a helyi önkor-
mányzat mintaértékű gazdaságfej-
lesztési gyakorlatának tanulmányo-
zása volt.
 Testvérvárosi delegációt látott 
vendégül Hódmezővásárhely önkor-
mányzata. A franciaországi Vallau-
ris Golfe-Juan városa és Vásárhely 
38 éves kapcsolatot ápol. A mostani, 
jobbára nyugdíjas francia vendégek 
– összesen negyvenen – a vásárhe-
lyi Magyar–Francia Baráti Társaság 
tavaly májusi vallauris-i látogatását 
viszonozták. A vendégek között ott 
voltak a cannes-i Európa Mozgalom, 
valamint a Lion’s Club tagjai mellett 
az Olivado Olajfavédők Egyesületé-
nek tagjai, akik a helyi szakközép-
iskolában rendezett provanszál es-
ten fogadták lovaggá Lázár János pol-
gármestert, országgyűlési képvise-
lőt és Almási István alpolgármestert. 
A civil egyesület az olívaolaj-terme-
léshez, –sajtoláshoz kapcsolódó ha-
gyományokat is őrzi; az olajág szá-
mukra a békés egymás mellett élés, 
a barátság és az együttműködés szim-
bóluma. 

 Művelődési ház alapkövét he-
lyezte el Szőregen Botka László sze-
gedi polgármester, Újhelyi István or-
szággyűlési és Iványi Aurél önkor-
mányzati képviselő. A 157 millió fo-
rintos beruházás hat és fél ezer helyi 
lakost szolgál majd. A 800 négyzet-
méteres épületben helyezik el a So-
mogyi könyvtár fiókrészlegét. Az új 
művelődési házban – ami az év vé-
gére elkészül – állandó rózsakiállítás 
nyílik majd.
 Borlovaggá avatták az utolsó fa-
gyosszent napján, a hagyományosan 
Hajóson tatott Orbán napi borün-
nepen Kuncze Gábort, az SZDSZ el-
nökét, aki miután a próbát kiállta, 
fogadalmat tett, hogy nem pazarol-
ja a Föld egyre kevesebb vízkészle-
tét, hanem bort iszik, ha erre alkal-
ma nyílik.
 Mire jó a közháló, avagy finan-
szírozza-e az internetezést az állam? 
címmel rendezett vitaesten Gáspár 
Mátyás, a Magyar Teleház Szövet-
ség elnöke tartott előadást, amely-
ben úgy fogalmazott, hogy kistele-
püléseken létrehozott és üzemeltetett 
civil központok a jövőben állami tá-
mogatás mellett kell, hogy működje-
nek. A jelenleg működő alig három-
százzal szemben kétezerre becsülte 
az országban létrehozandó civil köz-
pontok – teleházak, telekunyhók – 
ideális számát. 

 Kőkeresztet avattak a világhábo-
rúban elesett hősök tiszteletére ren-
dezett ünnepség keretében a Nóg-
rád megyei Rimócon. A szentmise 
és az úrnapi körmenetet követően 
a Józsa Pál szobrászművész által ké-
szített alkotást Beszkid Andor polgár-
mester beszéde után Urus Attila plé-
bános szentelte fel.
 Falunapon avatták az új futball-
pályát Bálványoson. A pályán rende-
zett főzőversenyen a győztes velős-
gombás pacalt a Makai Sándor pol-
gármester által vezetett somodori ön-
kormányzat csapata készítette. Lako-
dalom is volt, menyasszonytánccal, 
de „eladó” volt a helyi polgármester, 
Sebestyén Gyula is, állítólag kétezer 
forintot is kínáltak érte. A rendezvény 
egyébként az önkormányzatnak nem 
került pénzébe. A szponzori támo-
gatás mellett a póniló-főnyereményű 
tombola ezerforintos jegyei hatszáz-
ezer forintal gyarapitották a bevételt.

Milyen lehet, miképpen készül, s mit tartalmazzon egy önkor-
mányzati érdekszervezet újságja. Erről tartott előadást az ön-
kormányzati médiumok országos konferenciáján a budapesti 
Kommunikációs Főiskolán Aczél Gábor, a TÖOSZ ÖNkormány-
zat című folyóiratának főszerkesztője.

Pályázati precedensper
A nyerés nem alanyi jog, de a nyerés esélyétől bárkit megfosztani senki se jo-
gosult. És ha ennek az állításnak az igazságtartalma bíróilag megerősíttetik, 
önkormányzati perek százai áraszthatják el a bíróságokat.

Szeptemberre halasztotta Fővárosi Bíróság gazdasági tanácsa egy SAPARD-
per tárgyalását, amelyben a felperes nagykőrösi önkormányzat 360 millió 
forint kártérítést követel az alperes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
taltól. A perindítás oka, hogy a hivatal nem bírálta el az időben benyújtott 
pályázatukat. A majdani jogerős bírói ítélet minden bizonnyal precedens-ér-
tékű lesz, mivel négyezernél több pályázó jutott hasonló sorsra amiatt, hogy 
a tavaly április 30-án záruló pályázat állami forrásai a meghirdetett határidő 
előtt kiapadtak. Az alperes álláspontja, hogy a pályázóknak számíthattak er-
re (is), továbbá, hogy a nyerés nem alanyi jog. Ezzel szemben a felperes ön-
kormányzat úgy érvel, hogy a hivatalnak nem volt joga felülírni a pályázat 
alapjául szolgáló rendeletet, amely szerint az időben beérkező pályázatokat 
rangsorolni, s a legjobbakat díjazni kellett volna. 

A hivatal nem így tett, hanem a beérkezés sorrendjében, azaz szakaszo-
san értékelt és díjazott, amiért is a nyerés esélyétől fosztotta meg éppen a leg-
alaposabb pályázókat. Amennyiben a bíróság ezt az álláspontot osztja majd, 
a jogerős ítélet akár négyezer pert és összességében százmilliárdos nagyság-
rendű követelést involválhat. 

SEPRÔGÉPEK
a gyártótól

traktorra, targoncára,
tehergépkocsira

ARGOMAT Kft.
Ajka, Zagy tér 3.
Tel.: 88/311-640

 88/213-241
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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
Email: patina@axelero.hu
Web: www.postaladaja.hu/patina

1152 Budapest, Zrínyi u. 19.
Tel.: 305-01-35 fax: 308-00-47
Mobil: 06-20-956-16-16
E-mail: er-co@axelero.hu 
hidak, felüljárók - építése
 - felújítása
 - szigetelése
ipari padlóbevonatok készítése

 Biztosa lesz a munkavállalói jo-
goknak, ő lesz a feketemunka vissza-
szorítását célzó hadművelet táborno-
ka. A csatában segítheti a foglalkozta-
tással való visszaélésnek az adócsalás-
hoz hasonló büntetőjogi megítélését 
célzó törvénytervezet. 
 Csónakkikötőt avattak Vonyarc-
vashegyen a szezonnyitó ünnepség ke-
retében. Seffer József polgármester kö-
szöntőjében elmondta, hogy az új léte-
sítmény, ami a Balaton Fejlesztési Ta-
nács pályázatán nyert felerész támo-
gatással építtetett az önkormányzat, 
15 millió forintba került, a helyi hor-
gászok igényeit elégíti ki, de emellett 
szélesíti a turisztikai kínálatot. A ki-
kötőt a százötven tagú Aranyhíd hor-
gászegyesület működteti. Az ünnep-
ségen a polgármester és dr. Sütő Lász-
ló, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke 
megszentelt virágkompozícióval kop-
szorúzta meg a kikötő víztükrét.

Egyfajta rekordnak számít – legalábbis az unióhoz újonnan csatlakozott ál-
lamok településeinek sorában – a kitüntetés-sor, amelyet Bács-Kiskun megye 
székhely önkormányzata fél évtized alatt kiérdemelt. Szécsi Gábor polgármes-
ter tájékoztatta lapunkat, hogy az Európai Unió erre illetékes bizottságától 
a közelmúltban kapták a hírt: a hírös város ismét sikeresen pályázott; elnyer-
te az Európa Plakettet, s így négyre gyarapodott Kecskemét uniós-díjainak 
száma. A polgármester emlékeztetőül elmondta, hogy a város öt évvel ezelőtt 
kapta meg az EU-s csatlakozásban élenjáró város fődíját, majd a következő 
években megszerezte az Európa Diplomát és az Európa Lobogót is. A most 
elnyert Európa Plakett a nemzetközi kapcsolatok terén adható legmagasabb 
szintű uniós kitüntetés, eleve csak azok a települések pályázhattak rá, amelyek 
korábban már elnyerték az Európa Diplomát majd az Európa Lobogót. Szécsi 
Gábor ismertetése szerint az Európa Plakett odaítélésénél az EU-s grémium 
három fő szempontot vett figyelembe: a testvérvárosi, partnerségi kapcsola-
tok ápolásán túl az EU-s projektekhez való csatlakozást, valamint azt, hogy 
a város kezdeményezett-e maga is olyan programokat, amelyek nemzetközivé 
váltak és „az európai gondolat” terjesztésére, „az európai eszme” megvalósí-
tására alkalmasak. A városok által indított és koordinált programok sorából 
a pályázatokat elbíráló testület is kiemelte a kontinens legnagyobb gyermek-
fesztiválját, az Európa Jövője Egyesület által szervezett, kétévenkénti nem-
zetközi gyermektalálkozót, aminek keretében a rendezvény ideje alatt a helyi 
családoknál vendégül látott külföldi gyerekekhez a következő esztendőben 
magyar gyerekek utazhatnak ki cserelátogatásra. Kecskemétnek jelenleg tizen-
három európai településsel testvérvárosi, hárommal partnertelepülési szer-
ződése van, s az utóbbi kör hamarosan további hárommal bővül. Az elnyert 
Európa Plakettet várhatóan a nyár végén évente visszatérően rendezett Hírös 
Hét idei programjainak keretében veheti át a város önkormányzata. 

A „díjözön” nem csupán a város jó hírnevét öregbíti, mert noha közvetlen 
anyagi vonzata nincs, ám – mivel az Európai Unió települések számára kiírt 
számos pályázatánál külön pontszámmal jutalmazzák az európai elismeré-
seket – az anyagi támogatások elnyerésének esélyét is növeli. K.K.

Díjrekorder Kecskemét

Sorsolás, majd csere után a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumában Csiky Ildikó, 
az ÖN-KOR-KÉP főszerkesztője a TÖOSZ-t, a Magyar Televízió Közalapítvány kurató-
riumában Aczél Gábor, az ÖNkormányzat főszerkesztője a KÖSZ-t képviseli. Egy évig. 
Törvényalkotók figyelmébe ajánljuk, hogy a választott helyi önkormányzatok médiatör-
vényben nevesített szervezeteinek delegáltjai több választónak felelősek, mint a parla-
menti pártok négy évre megválasztott jelöltjei, amiért is velük azonos jogosultság, s nem 
évenkénti üveggömbös sorsolás dukálna nekik. 
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További felvilágosítás: ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út

Tel./fax: 62/245-368, 245-090
Internet: www.delfin.hu/alma-rend

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

kivitelezésben, a korrekt  
felületvédelemben a régi.

A 6,2 m² lefedettségű utasváró 
ára is önmagáért beszél:

259 000 Ft/db + áfa + fuvar 
+ igény esetén szerelés.

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

Egy tisztább jövőért 

HÓEKÉK, SÓSZÓRÓK, KEFÉS 
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK 
GYÁRTÁSA  
ÉS FORGALMAZÁSA
 Hóekék és adapterek gyártása 

minden járműtípusra,  
kéthetes szállítási határidővel, 
nagy árengedményekkel.

 Sószóró berendezések gyártása 
őszi szállítással, ha most megren-
deli, 5% engedményt adunk.

 Gyűjtőtartályos kefés tisztí-
tóberendezések gyártása és 
forgalmazása 3–4 hetes szállítá-
si határidővel, minden típusú 
seprési feladatra és járműre.

 Kérje prospektusainkat  
és tanácsadásunkat.

BÁTONY– METALL
Ipari és Kereskedelmi Kft.
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Az Ön intézményének szüksége van szabványos csúszdára?

Válasszon minket!
Agroplast Kft.

2360 Gyál, Kőrösi út 190. Pf. 63
Tel.: (06-29) 540-596, (06-39)541-031 Fax: (06-29) 340-529, (06-29) 541-030
Internet: www.agroplast.hu E-mail: argroplast@mail.datanet.hu

Az Agroplast Kft. szabványnak megfelelő, erősen kopásál-
ló felületű, üvegszálerősítésű poliészter csúszdákat gyárt és 
forgalmaz, a hozzájuk tartozó létraelemekkel együtt.

GYÁRTÓTÓL A LEGJOBBAN!
Referenciák: 
•  Budapesten, a gellérthegyi játszótéren és az Úttörővasút végállomásán,
•   Tiszakecskén és Cserkeszőlőn a strandfürdőben felállított csúszdák.
Tekintse meg bővebb termékválasztékunkat az interneten. Amennyi-
ben Önnek megvalósításra váró ötletei vannak, műszaki szakembereink 
készséggel állnak rendelkezésére, az üvegszálas poliésztergyártás széles 
területén megvalósítható egyébb új termékek sablonozásában, sorozat-
gyártásában
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Cégünk egyedi, kültéri (faanyagvédőszerrel telített) fatermékek tervezésére, gyártására és helyszíni szerelésére jött létre. Nagy vo-
lumenben gyártunk és forgalmazunk kertépítészeti fatermékeket (paliszádokat, támrudakat, térelválasztókat, virágládákat). A piaci 
igények alapján 2000-ben szabványos játékeszközök gyártását is elkezdtük. Ezt követően a termékválaszték növelése érdekében ki-
zárólagos forgalmazási szerződést kötöttünk a német EIBE céggel. 

Az általunk forgalmazott eszközök teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó MSZ EN 1176 számú szabványnak. 
Kínálatunkban a legkisebbeknek szánt eszközöktől („minimondo”) kezdve a különböző játékvár rendszereken („rondo”, „colori-

no”, „playo”) keresztül a szerepjátékot segítő nagy játéklétesítményekig („tema”: tengeralattjáró, hajó, repülő, rakéta, korabeli várak) 
minden megtalálható. 

Nevünkhöz híven az eszközök mindig bélnélküli faanyagból készülnek és környezetbarát faanyagvédőszerrel vannak telítve. Esz-
közeinkhez nagy választékban kínálunk csúszdákat, kötélpályákat, különböző hintákat, rugós játékokat (a „basis” termékcsaládból). 
Rendszereink kialakításánál, illetve a használt kiegészítőknél figyeltünk arra, hogy az eszközök a mozgássérültek számára is használ-
hatóak és élvezhetőek legyenek. 

Játékrendszereink már a látványukkal felkeltik a gyermekek érdeklődését, fejlesztik kreativitásukat, mozgáskoordinációjukat, vala-
mint újra és újra gazdagítják élményvilágukat. 

Kínálunk továbbá vízi játékokat és homokozókat („acqua” termékcsalád), szabadidős és sporteszközöket parkokba („fit” termék-
család), játékpontokat közterületekre („playpoint” termékcsalád), valamint utca és parkbútorzatot („cité” termékcsalád).

Nem feledkeztünk meg a legújabb közterületi sportról sem: a gördeszka, a görkorcsolya és a BMX szerelmeseinek kínáljuk „rol-
ler moving” és „ramp art” termékcsaládunkat. A különböző csövek, félcsövek, piramisok, ugratók, korlátok próbára teszik a legtöbb 
energiával rendelkező korosztályt, lekötik az idejét, miközben az aluljáró, a szobrok lábazata ép marad. A termékek kifejlesztésénél 
figyeltünk a környezet tűrőképességére is, ezért minden gördülőfelületet zajcsillapító réteggel láttunk el. A mozgásban elfáradt tiné-
dzsereknek kínáljuk speciálisan kialakított (görkorcsolyának ellenálló) pihenő pontjainkat („4teens” termékcsalád).

Ha bőséges kínálatunk felkeltette érdeklődésüket, hívjanak minket és segítünk az eszközválasztásban. Faanyagvédelmi és eszköz-
telepítési tanácsadásunk ingyenes. Biztosítjuk önöket, hogy a fatermékek és a játékeszközök évek múltán is megőrzik szilárdságukat, 
természetességüket.

A gazdasági és közlekedési miniszter 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelete kötelezővé teszi az MSZ EN 1176 1-7 szabványsorozat alkal-
mazását, illetve a játszóterek állapotának és dokumentációjának folyamatos felügyeletét. Vállaljuk játszóterek vizsgálatát, szakvéle-
mények elkészítését, régi eszközök szabványosítását, játszóterek karbantartását és folyamatos felügyeletét a szabvány előírásainak 
megfelelően.

Makove Zsolt
okl. faipari mérnök
játszótéri szakértő

MINDIGFA® BT.
Kerti és játszótéri fatermékek
faanyagvédőszerrel telítve
2500 Esztergom,
Erzsébet királyné út 41/1; II/7
Tel/fax: 06-33-400-919
Mobil: 06-20-9427-348
E-mail: mindigfa@vnet.hu

H o g y  a  f a  m i n d i g  f a  m a r a d j o n ,
MIND I G FA®  t e r m é k e t  h a s z n á l j o n !

1.  
„ramp art” gördeszkás 
és görkorcsolyás elemek
2.  
“playo” játékrendszer, 
Westend City Center tetőkert
3-4-5.  
Magyarország legnagyobb 
játszóvár-rendszere: 
Szombathely, 
kalandváros játszóparkwww.eibe.de

Tagsági szám: 
018
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