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A KISTELEPÜLÉSEKET
A TÖOSZ legutóbbi, október 25-ei, kibővített elnökségi ülésén Dicső László alsómocsoládi polgármester, baranyai tagozatvezető hívta fel a résztvevők ﬁgyelmét arra, hogy
a helyi Volán-vállalatok járatcsökkentési,
megszűntetési szándéka a kistelepüléseken
élők megélhetését, s közvetve a kistelepülési
önkormányzatok létét veszélyezteti.
Javaslatára elnökségi határozat született,
hogy a TÖOSZ vezetői levélben kérjék fel az
illetékes minisztert e veszély elhárításához
szükséges intézkedések megtételére.

Ez megtörtént. A november 2-án kelt, dr.
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszternek címzett levélben megfogalmazott
kérés lényeges eleme, hogy a tárca képviselői az országos önkormányzati szövetségek
szakértőinek bevonásával tekintsék át a kistelepülések közlekedésének helyzetét, egy
olyan átfogó intézkedés kidolgozása céljából, amely a kistelepülésen élők számára is
hosszú távon elérhetővé teszi a lakóhelyüktől távol nyújtott közszolgáltatást. A levél
szerint elsősorban az egyes kistérségeken

belüli közlekedés rendszerének javításárakialakítására kell törekedni, mivel a közigazgatási és az önkormányzati rendszer
tervezett átalakítása következtében egyre
több közszolgáltatás csak a kistérség-központokban érhető el.
A komplex és hosszú távú, a kistelepülési közlekedés helyzetén radikálisan javító,
a lakossági igényeit kielégítő megoldás kidolgozásáig a TÖOSZ vezetői arra kérték
a minisztert, hogy akadályozza meg a buszjáratok tervezett megszüntetését.
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A TÖOSZ 2005. április 26-ai, a Parlamentben megtartott
küldöttgyűlése üzenetében alapvetően az önkormányzati,
közigazgatási rendszer megújításának szükségességéről szólt.¹
A küldöttgyűlésen résztvevő Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hozzászólásában partnerséget ajánlott, várva a változtatási javaslatokat.² A TÖOSZ elnöksége a küldöttgyűlést követő ülésén
megszülettek azok a rövid távú javaslatok, amelyek révén a kormány átfogó
önkormányzati és ﬁnanszírozási reform nélkül is javíthat az önkormányzatok helyzetén, segítheti megőrizni működőképességüket. Az alábbiakban
e javaslatok sorsáról és egy (ebben a ciklusban vélhetően utolsó) TÖOSZ-kezdeményezésről olvashatnak.

UTOLSÓ
KISÉRLET
A TÖOSZ kezdeményezése és a miniszterelnöki igény alapján 2005. június 24-én a belügyminiszter az önkormányzati szövetségek képviselőivel folytatott eszmecserét a helyi önkormányzatok mozgásterének, döntési szabadságának bővítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
kormány-előterjesztésről. A javaslat
érintett egyes szociális és gyermekjóléti, egészségügyi, valamint közoktatási ellátási kérdéseket, továbbá
hulladékgazdálkodási ügyeket. A vita során a szövetségek képviselői hiányolták az egyes közszolgáltatások
nyújtásának garanciarendszerét és javasolták a további egyeztetést. Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke javasolta,
hogy a témában kérjék ki az érintet¹ A küldöttgyűlésen tárgyalt és elfogadott Vitairat az önkormányzatiságról című előterjesztést lásd az ÖNkormányzat
2005. áprilisi számában (8-12. oldal). Ugyanezen lapszám
címlapján jelent meg az önkormányzatok 12 pontja, Mit kíván a magyar nemzet! címmel.
² Az ÖNkormányzat küldöttgyűlésről tudósító 2005. május-júniusi lapszámában olvasható többek között a miniszterelnök beszéde, valamint a TÖOSZ elnökségének május
24-i ülésén elfogadott javaslatcsomag a Lépjünk együtt című írásban (4-6. oldal).
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tek, az önkormányzatok véleményét.
Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter a javaslatot elfogadta, majd a tárca e-mailen egy kérdőívet juttatott
el az önkormányzatokhoz; a kérdésekre azonban – a BM jelzése szerint
– meglehetősen kevesen válaszoltak,
és a javaslatok jelentős része sem volt
érdemi, így a tárca előterjesztése módosítás nélkül került a kormány elé,
amely azt nem fogadta el.
A TÖOSZ elnöksége által a kormányzathoz elküldött májusi anyagról – többszöri sürgetést követően –
a szövetség elnöke és főtitkára 2005.
július 28-án tárgyalt a miniszterelnökkel. Ezen a megbeszélésen csak
a legfontosabb kérdésekről esett szó,
s az azokban foglalt önkormányzati
igényeket a szövetség vezetői írásban
is átadták a kormányfőnek³
A TÖOSZ-hoz 2005. október 21-én
négy témában érkezett írásos válasz
a pénzügyminisztertől.
3/ A TÖOSZ vezetői és a miniszterelnök találkozójáról szóló
tudósítás olvasható az ÖNkormányzat 2005. augusztusi számában, Nyitottan korlátok között címmel (4-5. oldal).

A pénzügyminiszter a helyi adórendszer megújításának tárgyában jelezte, hogy a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen elhangzottaktól
eltérően a helyi iparűzési adó megszüntetéséről és az átmenetről ebben
az évben már nem születhet a TÖOSZ
részvételével előkészítendő alapjogszabály, mivel az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési beﬁzetésekről szóló T/17547. számú törvényjavaslat szerint a 2006. december 31-éig
megalkotandó törvény koncepcióját
2006. szeptember 30-áig kell a pénzügyminiszternek előterjesztenie.
Levelében a pénzügyminiszter
a közalkalmazotti bérfejlesztés önkormányzati forráshiánya ügyében
e források kiegészítését célzó 3 milliárd forint elkülönítésére tett ígéretet. (Amint az ismeretes: az érintett
önkormányzatok azóta a szeptemberi bérﬁzetéshez diﬀerenciáltan megkapták e forráskiegészítést, a kérdés
csupán az, hogy miért kellett emlékeztetni erre az ígéretre a kormányzati szereplőket.)
Az állam által nem hasznosított ingatlanok, vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adását szorgalmazó
javaslatra vonatkozóan a pénzügyminisztériumi levél részletesen kitért
a vagyonátadás felgyorsult folyamatára, amelynek lényeges eleme, hogy
a korábbiakhoz képest lényegesen
csökkentek a vagyonhoz jutás feltételei. A tájékoztatás szerint a kincstári
és az ÁPV Rt. által kezelt vagyonból
míg 1998. július 1. és 2002. június 30.
között mintegy 90 önkormányzatnak
összesen megközelítően 270 helyrajzi
számmal jelölt ingatlant adtak át, addig 2002. július 1. és 2005. szeptember
30. között a két vagyoni körből mintegy 250 önkormányzat több mint 700
helyrajzi számmal jelölt ingatlant (ingatlanrészt, illetve egész tulajdoni hányadot) kapott. A pénzügyminiszteri levél szerint az átadási folyamat
meggyorsítását jelentősen segítené,
ha nem érkeznének nagy számban
olyan (például az NFA-hoz tartozó
külterületi termőföldre, vagy kizárólagos állami tulajdonú vagyonelemre irányuló) önkormányzati igények
a KVI-hez, amelyek az Áht. alapján
eleve nem teljesíthetőek, valamint, ha
az önkormányzatok a jogszabályban

BECSÜLETPRÓBA

előírt tartalommal és mellékletekkel
kezdeményeznék a tulajdonba adást,
és nem lenne szükség hiánypótlásra. A levélben a Nemzeti Föld Alaphoz tartozó külterületi termőföldre
vonatkozó sorok nem arra utalnak,
hogy a jogos és életszerű önkormányzati igényeket ne lehessen kielégíteni,
de ehhez a törvény ésszerű módosítása szükségeltetik, ami kormánypárti
képviselők szándéka is.
A z ön kormá ny z at i ga ra nciaalap létrehozatalával kapcsolatban
a miniszteri válasz tényként rögzíti,
hogy „kormányzati döntés értelmében az önkormányzati garanciaalap
a Hitelgarancia Rt. keretein belül fog
működni”, hogy „a 2006. január 1-jei
indítás érdekében a társaságnál jelenleg folynak az előkészületek”, továbbá, hogy „előrehaladott állapotban
vannak a viszontgarancia nyújtásával kapcsolatos EIB-tárgyalások is”.
Hogy miképpen fog működni az önkormányzati garanciaalap a Hitelgarancia Rt. keretein belül, arra vonatkozóan még nem sikerült részleteket
megtudnunk, de reméljük, hogy az új
rendszer megfelelően szolgálhatja
majd az önkormányzati érdekeket.
Idő közben ismertté vált a jövő
évi költségvetési törvényjavaslat, így
mind az önkormányzatok, mind a politikai pártok ﬁgyelme elsősorban a ﬁnanszírozás felé fordult. Ezért némileg
meglepő, hogy Jauernik István parlamenti képviselő, a szocialista frakció
önkormányzati munkacsoportjának
vezetője négypárti egyeztetést kezdeményezett egyes, önkormányzatokat érintő jogszabályok módosításával
kapcsolatban. A kezdeményezésére
2005. október 25-én kezdődött négypárti egyeztetési tárgyaláskon a TÖOSZ kezdeményezései jelentették
a kiinduló pontot. (Ehhez tudni kell,
hogy a nyár folyamán mind a négy
parlamenti frakciótól kérte a TÖOSZ,
hogy jelölje ki azt a munkatársát, aki
részt vesz a polgármesterek jogállásáról szóló törvény szükséges módosításában.) Az első megbeszélésen abban egyeztek meg a felek, hogy mind
a politikai pártok, mind pedig az önkormányzati szövetségek fogalmazzák meg azt a problémaleltárt, amelynek alapján kialakítható az esetleges
konszenzus. Mégpedig abból a célból,

Jól ismert és a polgármesterek széles körében már sokszor megvitatott, letisztult igénysor adhat bátorságot a jelenlegi országgyűlési képviselőknek
a parlamenti patkó mindkét oldalán igent mondani egy olyan határozat
meghozatalára, amely valamennyiüknek és a helyettük megválasztottaknak egyaránt – az esetleges szerepcsere esetén is – jó szívvel vállalható kötelezettséget teremt. Mert lehet-e például nem egyetérteni abban, hogy a választások utáni parlament tagjai a lehető legszélesebb egyetértésre törekedve
módosítsák az önkormányzati rendszer átalakításához szükséges kétharmados törvényeket, hiszen azokat másképp módosítani nem lehet. Vagy mondhat-e nemet bárki arra az igényre, hogy az önkormányzati közszolgáltatások
minden állampolgár számára elérhetőek legyenek? Miért ne üzenje meg hát
ez a parlament a következőnek, hogy törvényben határozza meg a helyben
nyújtandó szolgáltatások minimális körét, s feltételeket teremtve garantálja
mindenki számára, hogy elérje a többi szolgáltatást. Miért ne üzenje meg ez
a parlament a következőnek, hogy a helyben nyújtandó minimum-szolgáltatásokhoz szükséges forrásokért nehogy már pályáztassa az önkormányzatokat, s miért ne üzenje meg, hogy a kizárólag fejlesztést célzó pályázatokat
a következő évi költségvetés elfogadásával egy időben írassa ki, meghatározván, hogy a forráshiány miatt elutasított pályázók a következő pályázat
természetes résztvevőiként nyerhessenek. A hatáskör- és feladatmegosztás
új módját illetően lehet ugyan vita a ma országgyűlési képviselői között, de
abban nem, hogy e leendő megosztásnak a közszolgáltatások színvonalának
növelését kell eredményeznie, hagyja hát örökül ezt a kötelmet a mai parlament a következőnek. Voltaképpen mindegyik – itt nem felsorolt – önkormányzati igénynek van olyan lecsupaszított változata, amelynek kielégítési
lehetőségét megtalálni a következő parlamenttől semelyik mai, választóinak
felelős országgyűlési képviselő se tagadhatja meg. Mert aki ezt megtagadja,
az önbecsülését adja fel, egyszersmind maga tapos rá a parlamentarizmus
tizenöt éve tépázott becsületére.
Aczél Gábor

hogy még ebben a választási időszakban négypárti egyetértéssel, az Országgyűlés önkormányzati bizottsága
által beterjesztett olyan jogszabálytervezetet vitasson meg és fogadjon
el a parlament, amely jogszabály néhány – elsődlegesen feles törvénnyel
– szabályozható kérdésben segítené
az önkormányzatok működését, javítaná a döntéshozatali mechanizmust
és erősítené a polgármesterek rendszeren belüli helyzetét. A november
8-ai második ülésre írásban csupán
néhány tárgyaló partner nyújtott be
javaslatot (a TÖOSZ által készített
problémaleltárt a decemberi lapszámunkban ismertetjük), s a megbeszélésen nyilvánvalóvá vált, hogy a célzott törvény megalkotásának csekély
az esélye, noha a polgármesteri törvény módosítását a tárgyaló felek szerint indokolt lenne még ebben a ciklusban véghez vinni.
Az esélyek mérlegelését követően
a TÖOSZ főtitkára kezdeményezte,
hogy készüljön egy országgyűlési határozati javaslat, amely már a követ-

kező parlament és kormány számára
határozna meg átfogó és hosszú távra
szóló szabályozást célzó feladatokat.
Ehhez elsősorban az átalakítás során
alkalmazott elvekben, módszerekben
és reális határidőkben kellene megállapodni, s a megállapodást rögzíteni.
Egy ilyen típusú országgyűlési határozat megfelelő hivatkozási alapot
nyújthatna ahhoz, hogy a következő
választási ciklusban érdemi, az önkormányzatiság erősítését, egyszersmind a működőképességet garantáló
és a hatékonyságot növelő változtatásokra kerüljön sor. A kezdeményezést
(amelynek megtagadhatatlan lényegét
ezen az oldalon Becsületpróba című
keretes írásunk érzékelteti) sem a politikai pártok, sem a szövetségek képviselői nem vetették el, így a TÖOSZ
küldöttgyűlésen megkezdett munka
folyományaként nyílt még egy (ebben
a ciklusban utolsó) esély az elmozdulásra az önkormányzati rendszer
átalakítása és a lakossági közszolgáltatások színvonalának javítása ügyében.
Sólyom Z.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Legutóbbi lapszámunkban már olvashattak arról, hogy a TÖOSZ vezető testülete az október
25-ei kibővített elnökségi ülésen utólag jóváhagyta ugyan a jövő évi költségvetési törvényjavaslatról az idő sürgető volta okán testületi döntés nélkül kialakított közös önkormányzatiérdekszervezeti álláspontot, ám az ülésen elhangzott jajok hallatán és egy szakszerű elemzés
birtokában a közösnél részletesebb és kritikusabb határozatot is hozott. E határozatot azóta
már megismerhették a törvényhozók, s nagy kérdés, hogy a benne foglaltak alapján a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetéséről szóló a T/17700. számú törvényjavaslat helyi önkormányzatokra vonatkozó tervezett rendelkezéseit mennyiben hajlandók és mennyire képesek az önkormányzatok javára módosítani.
A TÖOSZ-határozat tényszerű és szakszerű voltához nem férhet kétség, ám a tényszerűségét és a szakszerűségét fedheti el, amit az országgyűlési választásokat megelőző, parlamenti adok-kapok jegyében elhangzó
felszólalásokban esetleg idéznek is belőle.

MI MENNYI?
E sorok írásakor az Országgyűlés már megkezdte a törvényjavaslat részletes vitáját, s amint azt várni lehetett,
a kormánypárti szónokok azt emelték ki, hogy az előterjesztés adócsökkentést és igazságosabb családtámogatást ígér, míg az ellenzékiek szerint ezt megalapozatlanul teszi.
Mindezzel szemben csak a TÖOSZ-t nem ismerő olvasók számára szükséges leszögezni, hogy a TÖOSZ elnökségi határozatba foglalt álláspontjának a választási kampányhoz nincs köze. Akik formálták ezt az álláspontot,
mindenekelőtt azt nehezményezték, hogy a törvényjavaslat,
annak benyújtása előtti, a helyben választottak országos
szervezeteinek képviselővel az önkormányzati törvényben kötelezően előírt egyeztetése elmaradt, illetve csupán
tárcaszintű tájékoztatásra korlátozódott, méghozzá csak
a benyújtást megelőző napon, miután a kormány már jóváhagyta azt. Ráadásul e tájékoztató jellegű megbeszélésekre
– előzetes információk híján – az országos önkormányzati
érdekszövetségek képviselői nem tudtak érdemben felkészülni, kritikus értékelésre csak később nyílt módjuk.
A kormányjavaslat kritikus értékelésével az elnökségi ülésen a kormány képviseletében, dr. Varga Sándor
pénzügyminisztériumi főosztályvető és dr. Peresztegi
Gergely, a Belügyminisztérium önkormányzati gazdasági főosztályának helyettes vezetője szembesült, mert dr.
Várfalvi Istvának, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának a kormányjavaslat mellett érvelő előadása
megtartása után csupán néhány kérdés megválaszolására,
s néhány, az önkormányzatoktól elvonni szánt milliárd
hiánya okának hevenyészett magyarázatára maradt ideje. Elmondta, hogy az államháztartási tartalékba helyezendő summa átcsoportosítható az önkormányzatokhoz,
mihelyst a szakszervezetekkel kötendő bérmegállapodás
létrejön; meg aztán jövőre amúgy is kevesebb gyerek-
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re kell költeni; továbbá, hogy az önkormányzatok dolga
a maguk intézményhálózatát átalakítani, s ennek folytán
csökkennek az igazgatás működési kiadásai.
Mindez – képletesen szólva – kiborította a bilit, s azért
nem rá, mert el kellett mennie. Merthogy az államháztartási tartalék részint nem feltétlenül az önkormányzatok
tartaléka, részint a kormánynak nem szabadna a szakszervezetekkel az önkormányzatok bőrére megállapodnia (helyénvalóbb lenne a közalkalmazotti bérfejlesztésekről a helyi szakszervezetekkel megegyezve helyben dönteni).
Aztán a gyereklétszám csökkenése egyáltalán nem
indokolja, hogy például a zeneoktatás normatíváját is
megkurtítják (nem magyarázat, hogy a művészetoktatás
az alapintézménybe terelendő, mert ugyanígy beterelendő
lehetne az úgyszintén mostoha sorsú testnevelés).
Az önkormányzatoknak pedig már nincs kit elbocsátani (s ahol ezt még megtehetik, ott nem értik, hogy miért szigorodnak a létszámcsökkentési támogatás feltételei is).
De nézzük, mi mennyi!
A költségvetési törvényjavaslat főbaja nem a javaslat
bármely részében keresendő, a főbaja az, hogy bajban született. Akik megalkották, azok elődeikhez hasonlóan egy
tizenöt éve reformálatlan rendszer foglyai (amiként egy
jogszabály változatlansága miatt a polgármesterek még
mindig a képviselő-testületek foglyai).
„Az államháztartás nagy ellátó rendszereinek reformja
az évek óta ismétlődő kormányzati kezdeményezések ellenére sem járt eredménnyel. A reform megvalósításának
felgyorsítása azért is indokolt, mivel a költségvetési hiány
folyamatos növekedése mellett az ezekre a rendszerekre
fordított kiadások aránya gyakorlatilag változatlan, ami
azt jelenti, hogy a rendszer jelenlegi struktúrában való működtetése egyre többe kerül.”

Figyelem! Az idézet az Állami Számvevőszék értékeléséből való, de majdhogynem megegyezik a TÖOSZ álláspontjával, amely szerint az önkormányzati gazdálkodás
átfogó reformja 2005-ben is elmaradt, s így a 2006. évi
költségvetési törvényjavaslat változatlan ﬁnanszírozási
rendszer alapján határozza meg az önkormányzatok gazdálkodásának pénzügyi feltételeit.

Ami jó
Mindemellett a TÖOSZ elnöksége szerint a törvényjavaslatból kiolvasható kormányzati törekvésnek jócskán van
támogatandó eleme. Ilyen például az államháztartási hiány és az inﬂáció mérséklésének; a kormányzati szektor
mértékének és hiányának fokozatos és folyamatos csökkentésének, az európai uniós támogatások maximális
igénybevételéhez és a megfelelő ütemű felzárkóztatást
segítő fejlesztésekhez szükséges pénzügyi feltételek kialakításának szándéka; a jövedelemközpontosítás és -újraelosztás szűkítése; az új családtámogatási rendszer bevezetése; a területfejlesztés, a területi kiegyenlítés, a felzárkóztatás segítése.
Az önkormányzati rendszerre vonatkozó javaslatrészek
közül helyeselhető törekvésre utal többek között, hogy
a kormány elkülönített központi forrást szán a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására; hogy a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás
feladatainak ellátását célzó normatívát 6,7 százalékkal
növelné; hogy a jelenleginél 5 milliárd forinttal többet
áldozna a kollégiumok közoktatási feladataira, segítendő a társulásos formában megszervezendő oktatás elterjesztését.

Ami részben jó
Csakhogy még a helyeselhető javaslatrészek is hordoznak
elutasítandó elemet.
Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének támogatására szánt öszszeg 2006-ban 7,4 milliárd forint, s a támogatásnak felső
korlátja nincs. Ez jó, mert az önkormányzatok számára
az európai uniós fejlesztési források maximális igénybevételét teszi lehetővé. Ám a javaslat ehelyütt – a 2005. évi
rendelkezéssel ellentétben – és a többi támogatási jogcím
esetében is kizárja a támogatásból a hazai fejlesztési pályázatok sajátforrás-kiegészítésének lehetőségét. Ez nem jó,
mivel e támogatási lehetőség hiányában a fejlesztési célú
saját forrással nem rendelkező önkormányzatok helyzete rosszabbodik, az emiatt elmaradó fejlesztések pedig
a szolgáltatások színvonalát csökkentik.
A regionalizmus erősítése jó dolog, de nem jó hogy erre az államháztartás különböző fejezeteiben megjelenített
központi források más szempontok szerinti csoportosítása
szolgál, hogy például a decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összegét nevesítő 21. számú melléklet szerint az összesen 46,1 milliárd
forintnyi támogatásból az önkormányzati fejezetből ide
átcsoportosított összeg 28,6 milliárd forint.
Jó dolog, mert a tervezést, a ﬁnanszírozást könnyítené,
s az ellenőrzést tenné átláthatóbbá, ha 2006-ban a több-

A helyi önkormányzatok
2006. évi, a helyben maradó szja-val kiegészített
állami támogatásának pénzügyminisztériumi
számítása és annak levezetése (millió forintban)
2005. évi országgyűlési előirányzat

1 349 772,1

2005. évi államháztartási tartalék

-21 700,0

Egészségügyi hozzájárulás csökkenése és megszűnése

-8 300,0

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás átadása

-46 000,0

Áfakulcs változása

-20 000,0

Létszámcsökkentés elmaradása miatti csökkenés

-10 000,0

Hozzájárulás a közalkalmazotti béremeléshez

3 000,0

Ingatlannyilvántartási illetékbevétel kiesésének pótlása

1 500,0

2006. évi bázis

1 248 272,1

2006. évi báziscsökkentés

-19 000,0

Új családsegélyezés

7 100,0

A szociális ellátások szintrehozása

5 000,0

1-4. osztályos tanulók ingyenes étkeztetésének szintrehozása

5 000,0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások emelése (104,3%)

7 750,0

Időskorúak járadékának 2006. január 1-jei emelése

6 600,0

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás továbbfolyósítása

1 600,0

Szociális alapszolgáltatások kiemelt támogatása

2 000,0

A szociális törvény módosításából adódó többletek

160,0

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása

10 000,0

2006. évi javaslat

1 274 482,1

Változás a bázishoz mérten 26 210 millió forint, illetve 102,1 százalék
célú kistérségi társulások támogatását a javaslat szerint
normatív, kötött felhasználású támogatási jogcímként
szabályoznák, s az is jó, hogy a javaslatban kiemelt prioritásként nevesített cél e társulási forma elterjesztése, erősítése, de nem jó, hogy erre sem lesz több pénz, hogy tehát
a javaslat szerint 2006-ban a többcélú kistérségi társulások
támogatás címén ugyannyi (15,4 milliárd forint) központi
forráshoz jutnak, mint az idén.

Ami nem jó
A központi források (állami hozzájárulás, támogatás,
személyi jövedelemadó) törvényjavaslat szerinti önkormányzatoknak jutó összege 1274,5 milliárd forint, azaz
több mint 5 százalékkal kevesebb, mint az idei 1349,7
milliárd forint. A központi számítások ennél kedvezőbb
forrásalakulást mutatnak ki, annak függvényében, hogy
a 2005. évi kiinduló adatokat milyen tényezőkkel korrigálják. Például a PM–BM államtitkári egyeztetésen kiosztott központiforrás-levezetés szerint a 2006. évvel
összehasonlítható tartalom érdekében a 2005. évi központi forrás-előirányzat összesen 101,5 milliárd forinttal csökkentendő különböző jogcímeken (a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás feladatának átadása, a 2005.
évi tartalék elvonása, az áfakulcs-változás hatása miatt).
A csökkentés ﬁgyelembevételével a 2005. évi központi forrás összege (a 2006. évvel összehasonlítható tartaA Települési Önkormányzatok
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lommal) 1248,3 milliárd forintra mérséklődik. A forráslevezetést tartalmazó központi számítások az inﬂáció 2
százalékos tervezett növekedése mellett.2005-ről 2006ra 2,1 százalékos növekedést mutatnak (lásd a mellékelt
táblázatot). Csakhogy a 2006. évi központiforrás-előirányzat összege csökkentendő a 2006. évre meghatározott államháztartási tartalék összegével (mintegy 28,3
milliárd forinttal).
 A törvényjavaslatban a központi források modellezett
elosztásának hatása – hatásvizsgálat hiányában – nem
ismert, de a javasolt, szinte kizárólag az önkormányzatok közötti szolidaritás elvére épülő megoldás (például
az iparűzési adóerőképesség szerinti elvonás és juttatás,
vagy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása)
vélhetően a fejlesztésben, a tartalékok feltárásában a viszonylag jobban fejlődő önkormányzatok ellenérdekeltségét erősíti. A rendszeren belüli forrás-átcsoportosítás
révén jut csak többletforrás az önkormányzatok egy részének a priorizált feladatokhoz, az állam tehát más önkormányzatoktól elvesz emiatt, illetve diﬀerenciáltan járul hozzá a nem priorizált feladatok ﬁnanszírozásához,
vagy részben kivonul egyes feladatok ﬁnanszírozásából.
Például kizárólag európai uniós fejlesztések önerőigényét
támogatja, s a felére csökkenti az önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatását.
 A 2006. évi központi forrásnak a javaslatban feltüntetett összege már indulásként 19 milliárd forinttal kevesebb forráslehetőséget tartalmaz az önkormányzatok
számára arra hivatkozva, hogy a kisebb, olcsóbb, de hatékonyabban működő állam önkormányzati szférájában
ennyit lehet megtakarítani. Emellett a törvényjavaslat
szerinti számítási metodika alapján az önkormányzatok
2006. évi kötelező tartalékának becsült összege 28,3 milliárd forint, s bár ez a tartalék a gazdaság növekedésének
az ismeretében év közben esetleg felhasználhatóvá válhat,
a 2005. évi tartalék elvonásának ismeretében azonban erre
kevés az esély. Ha pedig a 2005. évi 21,7 milliárd forint zárolt és elvont központi forrás után 2006-ban további 28,3
milliárd forintot elvonnak az önkormányzatoktól, akkor
ez annyit jelent, hogy önkormányzati rendszer ﬁnanszírozására szánt összegből két év alatt (19+21,7+ 28,3) öszszesen 69 milliárd forintot vonnak el.
 Az államháztartási tartalék kötelező képzése miatt
a települési önkormányzatok helyben maradó és a gazdálkodási önállóságukat részben meghatározó szja aránya a törvényjavaslat szerinti 10 százalék helyett 8,3 százalék lesz, ami minden önkormányzattípusban pénzügyi
feszültséget idéz elő. Mivel a dologi kiadások növekményére évek óta nincs központi forrás, s a hazai fejlesztésekhez szükséges önerő is csökken, a felvett hitelek viszszaﬁzethetősége is megkérdőjeleződik.
 Az önkormányzatok költségvetésében az államháztartási tartalék kötelezően képzendő összege céltartalékként jelenik meg, ami forráslekötést, végső soron forráskivonást jelent, s ezért az Önhiki-támogatás összegének
megállapításánál, mint forráshiányt növelő tényezőt, kellene ﬁgyelembe venni, de törvényjavaslat nem tartalmaz
ezirányú rendelkezést.
ÖNKORMÁNYZAT
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 A törvényjavaslat a köztisztviselők 2006. évi illetményalapjára, a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapjára vonatkozóan nem tartalmaz adatot (a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1. számú mellékletét módosítandó melléklet bértáblája is üres). A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosuló rendelkezéseit hatályba léptető időpont „ki van pontozva”,
azaz nem tudható, hogy a bértábla 2006-ban mikor lép
hatályba. Az általános indokolás szerint az érdekegyeztetés során alakul ki a keresetnövekmény mértéke. Az önkormányzatok részére előirányzott központi források
vélelmezhetően nem tartalmazzák a kötelező keresetnövekmények pénzügyi fedezetét, s nem tudni, hogy
a csaknem 460 ezer közalkalmazott és köztisztviselő
esetében a kötelező béremelés költségeit ki, milyen időponttól és milyen forrásból fedezi. Mivel az önkormányzati szférában ez a legnagyobb kiadási tétel, a várhatóan
bekövetkező módosulásnak a benyújtott törvényjavaslatból való hiánya az egész költségvetés-tervezési munkát, s a törvényjavaslat tartalmának megalapozottságát
kérdőjelezi meg.
 A törvényjavaslat a többcélú kistérségi társulások jogintézményén kívül szerveződő, vagy szerveződött egyéb
társulásokat bünteti oly módon, hogy az egyéb társulások
központi támogatási előirányzatát a 2005. évi összeghez
képest jelentősen csökkenti. Így az intézményi társulás
óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók
támogatásának fajlagos összege a 2005. évi 45 ezer forintról 30 ezer forintra, a belső ellenőrzési társulások támogatásának összege a 2005. évi 45 ezer 228 forintról 30 ezer
forintra csökken. A körjegyzőségek valamennyi fajlagos
összege csökken. A többcélú kistérségi társulások szervezésének, működésének helyeselhető ösztönzése mellett
az egyéb, ugyancsak az együttműködésben rejlő szakmai,
gazdasági előnyök felismerése révén létrejött társulások
pénzügyi diszkriminációja elfogadhatatlan.
 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény javasolt módosítása véglegesen megszüntet bármifajta törvényi garanciát arra, hogy a központi költségvetés milyen jogcímeken, milyen támogatást nyújt a feladatok ellátásához.
A javasolt módosítás annyira általános, hogy a végrehajtás
számszerűsége nem ellenőrizhető. A törvényjavaslat szerint a többcélú kistérségi társulások keretei között a mozgókönyvtárak támogatásban részesülnek, ám a meglévő
intézmények támogatása csökken (a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 33 százalékkal, a települési, valamint a megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok 2006. évi normatív forrása 9 százalékkal),
ami valószínűsíti, hogy az állam e feladat ﬁnanszírozásában egyre csökkenő részt kíván vállalni.
 A törvényjavaslat szerint a községek általános feladatainak támogatása, mint jogcím megszűnik, a települési
önkormányzatok feladatai elnevezésű új jogcím pedig,
ami 19,1 milliárd forintot „tartalmaz”, három korábbi –
idén összesen 28,2 milliárd forintot „tartalmazó” – jogcím
összevonásával készülhetett. Az összevonás nem jelent feladatcsökkenést, ellenben a kistelepüléseket pénzügyileg

ellehetetleníti, hogy valamennyi meglévő kötelező feladatuk ellátásához kevesebb lesz a központi hozzájárulás.
 Az óvodai nevelés jogcímen belül a 2005. évi költségvetés szerinti kiegészítő hozzájárulás 2006-ban már nem
jogcím a támogatásra; az alapnormatíva fajlagos összege
a két évben azonos. Ez a javasolt rendelkezés a kistelepüléseket sújtja, ahol nincs mód az intézmények összevonására, hiszen többségében egy intézmény látja el a feladatot. Az óvodák társulásos formában történő működtetése – naponkénti utaztatás – nem megoldott és nem is
életszerű, így ahol az átlaglétszám a törvényben meghatározottnál alacsonyabb, ott az óvoda működőképessége
veszélybe kerül.
 Az iskolai oktatás jogcímen belül az 1–4. és az 5–8. évfolyamok esetében a 2005. évi költségvetés tanulónként 10
ezer forint kiegészítő hozzájárulást nyújtott az átlagos létszám meghatározott százalékának elérése esetén. E kiegészítő hozzájárulás 2006-ban már nem illetné meg az önkormányzatokat (hogy a támogatáselvonás is a többcélú
kistérségi társulások megalakítására késztesse őket), ám
az esetleges szervezési intézkedések (társulás, intézmények összevonása, osztályok összevonása) tanítási éven
belül szakmailag elfogadhatatlan, ezért – amennyiben
a kapacitás kihasználása a központi cél – legalább a kifutó
évfolyamoknál szükséges fenntartani a kiegészítő hozzájárulás rendszerét. Ugyanez áll a gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában elnevezésű jogcímre is.
 Az alapfokú művészetoktatásra szánt normatív hozzájárulás összege a 2005. évi 12,3 milliárd forintról 2006ban 9,2 milliárd forintra csökken, amit nem kompenzál
a központosított előirányzatok között az alapfokú művészetoktatás támogatása elnevezésű új jogcím egymilliárd
forintos előirányzata. Indokolás hiányában vélelmezhető, hogy e tervezett rendelkezésben az önkormányzatiság, a gazdálkodási önállóság elvével ellentétes ama szakmai érdek érvényesül, hogy a központi forrás kizárólag
az adott célra legyen felhasználható.
 A nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás,
nyelvi előkészítő oktatás normatívájának tervezett fajlagos
a 2005. évi összeg 80 százaléka: tanulónként 61 ezer 500
forint. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése, oktatása címén az önkormányzatokat megillető támogatás fajlagos összegének csökkenése – miközben a környező országok magyar kisebbsége helyzetének
javítását szorgalmazzuk – nem jó üzenet.
 A háromezernél kevesebb lakosú települések önkormányzatai – egységesen – az óvodások és az 1–4. osztályos tanulók után 25 ezer forint hozzájárulást vehetnek igénybe 2006-ban. A javasolt támogatással szemben
2005-ben a háromezer ötszáznál kevesebb lakosú településeken lakosságszám és iskolatípusok szerint diﬀerenciált volt a támogatás. A módosítás miatt a háromezernél
több, de háromezer ötszáznál kevesebb lakosú települések
önkormányzatai nem részesülnek ebből a támogatásból,
a háromezernél kevesebb lakosú településeken a közoktatási intézmény 1–4. évfolyam fölötti hallgatói esetében
szűnik meg a támogatási jogosultság, s csökken a norma-

tíva 2005-höz képest amiatt, hogy a 2006. évi normatíva
a lakosságszám szerint nem diﬀerenciál. A lakosságszám,
illetve a közoktatási intézményben folyó oktatás alapján
való diﬀerenciálás megszüntetése azért sem támogatható, mivel törvényjavaslat a községek támogatása jogcím
2006-os megszűnését is tartalmazza. A 2006-tól javasolt
új normatíva pedig csökkenő mértékben járul hozzá a települések általános célú feladataihoz, így a kistelepülések
átcsoportosítható forrásai is csökkennek.
 A javaslat szerint a központosított előirányzatok közül
a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása csökken a legnagyobb arányban (50 százalékkal),
de jelentősen csökken a települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása is (35 százalékkal), ami a környezetvédelem
és a közúthálózat fejlesztése kiemelt gazdaságpolitikai
céljainak elérését alaposan megnehezítené.
 A normatív, kötött felhasználású támogatások között
az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása a törvényjavaslat szerint kétfajta önkormányzati
feladatra használható fel. A közmunkaprogramban való
önkormányzati részvétel támogatására 2,5 milliárd forint,
az önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatására 12,6 milliárd forint, összesen 15,1 milliárd az előirányzat, éppen annyi, amennyi 2005-ben csak az önkormányzatok által szervezett közcélú munka támogatására
szolgál, mivel a másik cél nem szerepel a kötött felhasználású normatívák között. A közcélú munka támogatására
szánt összeg tehát 2006-ban 2005-höz képest 17 százalékkal csökken, ami ellene hat annak a – más szövegkörnyezetben hangsúlyozott – szándéknak, hogy a segélyezést
fokozottabban kell összehangolni munkavégzéssel.

MINDEZEK OKÁN
A TÖOSZ elnökségének egyhangú határozata szerint
a kormány által az Országgyűlésnek beterjesztett javaslat
adós maradt az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához szükséges működési feltételek megteremtésével is,
s ellehetetlenülhetnek az önkormányzatok, ha javaslatot
változtatás nélkül fogadja el a parlament. Ezért az elnökség kiemelten fontosnak tartja, hogy az országgyűlési képviselők a tényleges összegekről vitázzanak, mert például
amennyiben a tervezett tartalékképzés az önkormányzatokra is kiterjed, úgy csak az azzal csökkentett összeget lehet tényleges állami támogatásnak tekinteni. Az elnökség
kéri, hogy a kormányzat a valóságos önkormányzati támogatásról beszéljen, mondja ki, hogy az idei évhez képest
csökken az önkormányzatok támogatása. Mindemellett
a jövő évi köztisztviselői és közalkalmazotti bérfejlesztésre csak abban az esetben és olyan mértékben kerüljön
sor, amennyiben és amilyen mértékben annak ﬁnanszírozását az állam vállalja magára. Az elnökség határozatában szorgalmazta, az indokolatlan és reálisan jórészt
teljesíthetetlen ágazati előírásokat megszüntessék, illetve felfüggesszék. Felkérte a TÖOSZ elnökét és főtitkárát,
hogy a költségvetési vita során minden jogszerű eszközt
használjanak fel az önkormányzatok pénzügyi helyzetének javítása érdekében.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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De öntsünk tiszta vizet a pohárba (valljunk színt). BaraA meghívott bodrogközi polgármesterek – dr.
ti Attila a legutóbbi két választáson a MIÉP jelöltjeként lett
Veres Nándor (Nagykörű), a Vásárhelyi Terv
polgármester (a sajtó eddig erről is hallgatott), az országTovábbfejlesztése Önkormányzati Tanácsá- ban ő az egyetlen MIÉP-es településvezető, én meg balos
nak elnöke és Barati Attila (Pácin), aki az éh- vagyok. És ő tudja rólam, hogy az ő pártjával rokonszenveségsztrájkját nemrég fejezte be – mindössze zek a legkevésbé, mi több, azt is gyanítja, hogy jövőre – ha
három percet kaptak álláspontjuk kifejtésére a parlament esik, ha nem, ha lesz árvíz, ha nem – a szocikra szavazok
(nincs más választásom, mert bár Gyurcsányban jobban
környzetvédelmi bizottsága 2005. november 15-ei, lényegé- bízok, mint a pártjában, Orbánékban végképp nincs biben miattuk összehívott ülésén, amelyen a meghívottak iga- zodalmam). Mindez azonban a mi magánügyünk, s mert
za mellett demonstrált jelenlétével a TÖOSZ főtitkára. Iga- régen ismerjük egymást, ő a testvérének nevez, én meg
zuk érvényesítésére kevés esélyük volt. Nem azért, mert csak büszke vagyok, hogy csaknem tizenöt éve a barátomnak
tudhatom. Tudjuk egymásról, hogy számunkra a közérdek
három percet kaptak, s nem azért, mert nem oszthatták ki bármely pártérdeknél fontosabb.
az általuk és tizennégy településvezető társuk által korábban
A tőle kapott dokumentumok birtokában elevenítem
fel
a történteket.
aláírt, valamennyi parlamenti pártfrakció vezetőjének korábban eljuttatott, önkormányzataik pecsétjével hitelesített
A törvény
dokumentum másolatát, hanem a bizottság politikai meg- Az ezredforduló éveinek nagy tiszai árvizei nyomán a vízosztottsága okán. Dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság elnöke ügyi ágazat szakemberei által az Orbán-kormány idején
– a Fidesz-MPP környzetvédelmi kabinetjének vezetője – a kidolgozott, elsősorban árvízvédelmi program – környekormányoldali képviselők távolmaradása miatt csak har- zetvédelmi szakértők, a veszélyeztetett önkormányzatok
és civil szervezetek közreműködésével – a Medgyessy-kormadszorra tudta a rendkívüli ülés napirendjére tűzni a Vá- mány idején integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és
sárhelyi-tervvel összefüggő infrastrukturális beruházások környezetgazdálkodási programmá terebélyesedett. Ezt
ügyét. Mindezek ismeretében valóságos csoda, hogy a bizott- a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) néven 2003
ság egyhangú döntést hozott: a testület valamennyi tagja a novemberében a kormány foglalta határozatba. Kötelezettségvállalását – ami szerint a komplex programban
terv ütemezett, maradéktalan és harmonikus végrehajtásá- meghatározott fejlesztések első ütemét 2007-ig kell megnak szükségessége mellett szavazott.
valósítani – 2004 nyarán a Magyar Országgyűlés ellensza-

igaza
PÁCIN
A környezetvédelmi bizottság határozatát megelőző országos hírű események főszereplője Barati Attila, Pácin község
TÖOSZ-tag önkormányzatának négyszer megválasztott,
a polgármesteri funkciót tizenöt éve folyamatosan betöltő
első embere. Az ügynek, amelynek élharcosa, kétségkívül
van politikai vonzata, de nem politikai az indítéka.
Ez egy nagyon egyszerű, de az ügyről szóló tudósításokban, interjúkban, közleményekben eddig még nem
szerepeltetett ténnyel igazolható. Nagyrozvágy községben
a Dózsa György utca 150 méternyire van a tervezett cigándi tározó töltésétől. Az utca Balti tenger feletti magassági
szintje az árapasztó tározó fenékküszöb-szintjénél méterekkel alacsonyabb. A víz lefelé folyik. Ez ﬁzika. És nincs
olyan szivattyú, ami árvíz idején a töltés utca felöli oldalán feltörő irdatlan víztömeget a fölötte lévő, teli tározóba
emelné. A ﬁzikai törvények pártsemlegesek.
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vazat nélkül törvénnyé tette. Aminek társadalmi támogatottságát tükrözte, hogy még a megalkotása előtt – 2004
áprilisában – a Tisza-völgyi települések polgármesterei
életre hívták a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése Önkormányzati Tanácsát (VTT OT), lényegében a kormányhatározat végrehajtásának segítése céljából.
A törvénynek van két – a jelenlegi, mondhatni botrányos ügy szempontjából – kulcsfontosságú passzusa.
Az egyik a preambulumban olvasható: „A VTT kulcslétesítményeinek megvalósítása érdekében és arra is ﬁgyelemmel, hogy a térség lakossága jogos biztonsági igényét is ki
lehessen elégíteni, a védelmi infrastruktúra (szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) átalakítását és fejlesztését,
egyszersmind a térség fejlődését új, az európai irányelveket
és irányzatokat követő módon fenntartható pályára lehessen állítani, meg kell teremteni az eszközöket, amelyekkel
a projekt előre meghatározható időn belül megvalósítható.”
A másik mondat a törvény egyik félreérthetetlen rendelkezése: „Az árvízi tározók vízi létesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben, azokkal egyidejűleg,
a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket is meg kell
valósítani.”

Az elõkészítés
A törvény megszületésekor már megkezdődött a kormányhatározat végrehajtásának előkészítése. A Tiszavölgybe javasolt tizenegy árapasztó tározó térségében
a helyi önkormányzati vezetők számára tartott fórumo-

kon és falugyűléseken vitatták meg a program részleteit.
E fórumok egyikén – a 2004 áprilisában tartott nagykörűi konferencián – dr. Persányi Miklós környezetvédelmi
és vízügyi miniszter mondott beszédet. Egyebek között
kijelentette, hogy a VTT évtizedek óta a legnagyobb infrastrukturális beruházás, s hogy törvény garantálja majd
a megvalósulását. „A kormány – ígérte – gondoskodik arról, hogy a különböző tárcáknál lévő előirányzatok összehangoltan kerüljenek felhasználásra.” A konferencián elhangzott néhány, a beruházás forrásait ﬁrtató kérdésre így
válaszolt: „..ellenzéki politikusok szerették itt felemlegetni,
hogy a VTT nem fog megvalósulni, mert a kormány takarékossági intézkedései miatt erre nem jut forrás. Ez tételesen nem igaz.”
A törvény megszületése utáni fórumok nem csupán
arra szolgáltak, hogy ismertessék a lehetséges megoldásokat, hanem arra is, hogy a legérdekeltebb helyi lakosság
véleményének és igényének ﬁgyelembevételével alakítsák ki a tározók helyszínrajzát, megépítésük ütemezését, a megépítendő töltések nyomvonalát, s mindehhez
igazítva a szükséges infrastukturális fejlesztések tartalmát, sorrendjét. Ebben a sorrendben az első helyre került
a Cigánd–Tiszakarádi tározó térségében lévő települések
belterületi vízrendezése, szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztítóinak megépítése, Nagyrozvágyon két belvízátemelő szivattyútelep létesítése, a Cigánd–Pácin és a Nagyrozvágy–Cigánd összekötő út át-, illetve kiépítése.
Nem ellenzéki politikus, hanem éppenséggel Szabó
György, szocialista országgyűlési képviselő, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke sürgette 2004 őszén a környzetvédelmi miniszternek
címzett levelében a fenti három bodrogközi település
tervezett fejlesztését. „Egyetértek képviselő úrral abban
– írta 2004. november 17-én kelt válaszában dr. Persányi Miklós –, hogy a bodrogközi települések fejlesztése
égetően szükséges (legfrissebb gazdasági-statisztikai besorolás szerint 168 kistérségből 167. a sorban), azonban
a kormányzati munkamegosztás szerint a települési infrastrukturális fejlesztések a Belügyminisztérium és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal kompetenciájába tartoznak.”
A beruházás előkészítésének folyamatában ez volt az első jele annak, hogy a VTT első ütemének 2007-re tervezett
megvalósításával nincs minden rendben, legalábbis, hogy
kormány – a miniszter korábbi ígérete ellenére – mégsem
gondoskodik a különböző tárcáknál lévő források összehangolt felhasználásáról.

Az ígéret
Az egyes tárcák vezetőivel és tisztviselőivel folyamatosan levelező dr. Veres Nándor nagykörűi polgármester,
a VTT önkormányzati tanácsának elnöke is érzékelhette
az összehangoltság hiányát, de rendre megnyugtató válaszokat kapott.
A miniszterelnök kabinetfőnökétől (aki akkor a mai
pénzügyminiszter, dr. Veres János volt) idén januárban azt
a választ kapta, hogy 2005-ben a Cigánd–tiszakarádi tározó és a hozzá kapcsolódó tájgazdálkodási vízrendszerek

építése együtt kezdődik meg, s hogy „a tározóval érintett
települések teljes infrastruktúrája kiépítésre kerül”.
Bíztatónak látszott a VTT tárcaközi bizottságának március végi újjáalakulása, amelynek munkabizottságába az
önkormányzatok képviseletében a VTT önkormányzati
tanácsának elnökeként ő is bekerült. (Csak utóbb derült
ki, hogy a tervezett kéthetenként ülésezéssel szemben egy
április végi tanácskozást követően hosszú ideig nem hívták össze e munkabizottság tagjait.)
Bíztató volt továbbá például, amit a vízügyi tárca helyettes államtitkára, dr. Varga Miklós írt idén április 19én kelt válaszlevelében. Nevezetesen,, hogy a kormány
szándéka és elkötelezettsége a VTT-program teljes megvalósítására nem változott, s hogy az elmaradásban lévő
infrastruktúra- és vidékfejlesztés kiemelt hangsúlyt kap
a felelősségi körök egyértelmű meghatározásával.
Merthogy a terv szerint Cigándon, Nagyrozvágyon
és Pácinban az infrastruktúra kiépítéséhez ekkor már
hozzá kellett volna kezdeni.
A 2005. április 22-én tartott nagykörűi konferencián
dr. Suchmann Tamás, a VTT tárcaközi bizottságának
elnöke ötvenöt polgármestert igyekezett megnyugtatni,
hogy a tizenegy tározó térségében az építésükkel egyidejű csatornázás nem maradhat el. És többek között
a pácini szennyvízberuházás 2006-os megvalósítására
tett ígéretet. Igaz, csupán azt olvastatta fel a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal munkatársával,
Csókai Judittal, hogy az erre a célra előirányzott összeg
a kormányelőterjesztés szerint másfél milliárd forint, de
a májusi kormánydöntést mintegy megelőlegezte. Azt
mondta, hogy az érintett községekben – szavai szerint
Cigándon, Nagyrozvágyon, Pácinban és Ricsén – az első
tározó létesítésével egyidejűleg kiépül az infrastruktúra is,
mivel e települések önkormányzatai az egész Tisza-völgy
árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében vállalnak számukra hátrányos korlátozásokat. És azt is megígérte, hogy a májusi döntést követően, legkésőbb június
közepéig nagyszabású Tisza-völgyi konferenciát szervez
a kormány Szolnokon.
A kormány azonban nem döntött erről májusban, s a Tisza-völgyi konferencia is elmaradt.

A kakukktojás
Talán feltűnt az olvasónak, hogy az elsőként megépítendő
tározó melletti települések száma eggyel gyarapodott. Ricse községről mindeddig nem esett szó.
Ricse kakukktojás.
A másik háromnál jóval messzebb van az elsőként megépítendő cigándi tározótól; önkormányzata nem kényszerül hozzájuk hasonló korlátozások vállalására; a tározóval érintett földterületeknek az erre vonatkozó KvVM–
FVM rendelet szerinti jegyzékében a másik három település mintegy 250 helyrajzi számával szemben a ricseinek
mindössze két helyrajzi száma van; a VTT cigándi tározójának és tájgadálkodásának tervezett területigénye Cigándon 243 és 19 hektár, Nagyrozvágyon 164 és 50 hektár, Pácinban 93 és 72 hektár, Ricsén semmi. És amikor a
VTT tárcaközi bizottsága újjáalakult, dr. Kovács György
A Települési Önkormányzatok
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Zoltán, országos környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi főigazgató Ricse polgármesterét levélben kérte,
hogy „ne delegáljon senkit a bizottságba, mert Ricse nem
érintett a cigándi árapasztó tározó megvalósításában”.
Több polgármester megalapozott feltételezése, hogy
a program Ricsére való kiterjesztésének politikai oka van.
Tudniillik e község polgármestere egyszersmind BorsodAbaúj-Zemplén megye 10. számú választókerületének szocialista országgyűlési képviselőjelöltje, s jó esetben nem őt
vették be a buliba, hanem faluja érdekében neki sikerült
eredményesen lobbiznia.
Barati Attila is ezt tette volna az ő helyében, s amikor ez
idő tájt a bodrogközi települések infrastruktúrafejlesztéséért vívott küzdelem élharcosa lett, a sajtónak tett nyilatkozataiban Ricse kakukktojás-mivoltáról mélyen hallgatott.
Azért is, mert hasznosnak feltételezte, hogy négyen írják
alá a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszternek
címzett, szeptember 12-én kelt levelet. „A programmal
érintett Cigánd, Nagyrozvágy, Pácin és Ricse települések
polgármesterei – áll a levélben – a kivitelezés megkezdését
annak tudatában támogatjuk, hogy a beruházás részeként
megvalósul az érintett településeken a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, valamint az útépítés. Tudomásul vesszük
a munkaterület kivitelező részére történő átadását.”

Az ünneprontó
A cigándi tározó kivitelezési munkálatai ünnepélyesen
kezdődtek szeptember 15-én: dr. Persányi Miklós miniszter maga kapaszkodott fel egy erőgépre, hogy megkezdje
a gátépítést. Előtte beszédet mondott, amelyben bejelentette, hogy a beruházás keretében több tízmillió forintból
elkészülnek az ígért infrastrukturális fejlesztések tervei,
amelyek alapján az érintett önkormányzatok jövőre megpályázhatják a kivitelezéshez szükséges forrásokat.
Barati Attila volt az, aki elrontotta az ünnepi hangulatot. Miközben a miniszter gátat épített, ő azt jelentette
be, hogy amennyiben a jövő évi költségvetés szeptember
30-án benyújtandó tervezetében nem lesz benne az érintett települések infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges
összeg, akkor útfelújítás címén lezáratja az önkormányzat
kezelésében lévő, a pácini határátkelőhelyhez vezető útszakaszt, s ezáltal megbénítja az Európai Unió egyetlen
bodrogközi határforgalmát. Bejelentette továbbá, hogy
éhségsztrájkba kezd: tudja meg ország-világ; az ígért beruházások esetleges elmaradása nyolcezer ember biztonságát veszélyezteti.
Az ünneprontás előzménye, hogy Barati Attila nem
kapott választ augusztus 16-án kelt, a VTT tárcaközi
bizottsága elnökének címzett levelére. A levélírásra jó
oka volt: a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal főosztályvezetője, Pintye Ágnes tájékoztatta arról,
hogy a VTT infrastrukturális fejlesztéseiről semmiféle
kormánydöntés nem született. A pácini polgármester levelében annak az április 22-ei ígéretnek a megerősítését
kérte, ami szerint a szennyvízberuházásra előirányzott
másfélmilliárd forintot jövőre megkapja a faluja. Emellett
a Miniszterelnöki Hivatal politikai, a Vásárhelyi-tervért
felelős államtitkárának hatékony és gyors közreműködéÖNKORMÁNYZAT
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sében bízva arra hívta fel dr. Suchmann Tamás ﬁgyelmét,
hogy az elsőként megépített tározó és az ahhoz tartozó
mintamodell a kormányzat kirakata is lesz.

Az út
A pácini határátkelőhelyhez vezető útszakaszt Barati Attila végül is nem záratta le.
Hogy miért nem, az egy rövid kitérőt megérdemel.
Ez a szakasz mindössze 350 méter hosszú, s megépítése idején zsákutca volt: az akkor még lezárt határ rozsdás lakattal rögzített sorompójához vezetett. A pácini
polgármester megválasztásának első ciklusában építtette, Európa út a neve, avatásakor Habsburg Ottó ennek
az útnak a végén sértette meg demonstratív céllal a magyar–szlovák határt, amelyen itt 1995 óta évente negyedmillió ember halad át.
Barati Attilát az út lezárásától nem az tartotta vissza,
hogy esetleg útügyi szabálysértést követ el, hanem a környékbeli – határon inneni és túli – települések polgármestereinek kérésére állt el szándékától.

A botrány
Barati Attila ünneprontó bejelentéseire elsőként a környezetvédelmi és vízügyi miniszter az Észak-Magyarország
című napilap szeptember 16-ai számában reagált. „– Ez
egy zsarolás – válaszolta kérdésünkre Persányi Miklós.
– Lehet, hogy a Vásárhelyi-terv megalkotásának kezdetén szó volt ezekről a beruházásokról, de én nem ezt ígértem. Amit vállaltam, teljesítettem... Sok polgármester éhségsztrájkolhatna, ha valami nem úgy sikerül, ahogy azt
ők elképzelték.”
Szerencsétlen nyilatkozat volt ez, mert azt a benyomást keltette, hogy a szaktárca minisztere nem ismeri
a törvényt. És nyilvánvalóvá tette, hogy a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztett változatának végrehajtásáért felelős kormány tagjai között nem megfelelő, a kormány és a fejlesztésben érdekelt lakosság választott vezetői között pedig
botrányos a kommunikáció.
Ezért aztán maga az ügy – tíz nap múltán, szeptember
26-a reggelén, amikor a miniszter a TV2 kereskedelmi
televízió Mokka című műsorának vendégeként felkészültebben nyilatkozhatott volna róla – országos botránnyá
dagadt.
„Ezeket a vésztározókat – magyarázta – százévente vélhetően egyszer-kétszer lesz csak szükséges megnyitni. Akkor is csak mintegy egy hónapig fog ott tartózkodni a víz,
ezért nem értem, hogy milyen összefüggés van a vésztározó
és a települések csatornázása között.”
És megint csak a maga dolgáról, nem pedig a kormány
dolgáról beszélt.
„Én – mondta – azt ígértem, hogy az árapasztó tározóval
érintett települések szennyvíz-csatornázási és belvíz-elvezetési terveit a tárca költségvetésének terhére elkészíttetem,
ezt követően az önkormányzatok pályázatot nyújthatnak
be a tervek megvalósítására.”
A műsorvezető Havas Henrik ezt nem hagyhatta anynyiban. „Akkor ezek szerint – vetette közbe – a pácini
polgármesternek teljesen igaza van, hiszen a törvény sze-

rint a vésztározók építésével egyidejűleg a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket is meg kell valósítani. Önök
pedig csak tervekről beszélnek.”
A miniszter pedig nem az állításban rejlő kérdésre válaszolt, hanem megismételte korábbi, polgármesterek százait feldühítő álláspontját:
„Az országban sok olyan település van még, ahol nincs
csatornázás, belvízelvezetés. Ilyen alapon igen sok polgármester hirdethetne éhségsztrájkot.”

A hiba
A miniszteri nyilatkozat azt sejttette, hogy csatornázásra nem lesz pénz. Nemcsak a Bodrogköz, hanem az egész
Tisza-völgy településeinek polgármesterei érdemi választ
vártak. Érdemi választ várt Barati Attila is szeptember 20án kelt, a miniszterelnöknek címzett levelére, amelyben
vázolta az addig történteknek a Bodrogközben élő emberek számára legfontosabb mozzanatait, s tényekkel, adatokkal támasztotta alá Pácinnak – meg a többi érintett
településnek – a tározóépítéssel egyidejű csatornázására
vonatkozó kérésének jogszerűségét.
A kormányfő – utólag megállapíthatóan – egy, a levélben nem szerepeltetett felelős kormánytagot és egy szaktekintélyt bízott meg a levélben foglaltak kivizsgálásával,
illetve a válaszadással. Ennél bölcsebben nem cselekedhetett. Az ugyanis felelős miniszterelnöktől nem elvárható,
s nyílván módja sincs rá, hogy a csaknem kész törvényjavaslat-tervezetbe egyetlen levélben megfogalmazott, mégoly megalapozott kérésre néhány nap alatt belevarázsoljon
néhány milliárdot.
De a kormány – vagy a kormány kommunikációs stábja – elkövetett egy alig-alig jóvátehető hibát. Feltehetően
Persányi Miklós miniszter elhibázott nyilatkozatát ellensúlyozandó ugyancsak a TV2-ben, szeptember 28-án reggel megszólaltatta Batiz András kormányszóvívőt, aki azt
állította, hogy a Vásárhelyi-terv végrehajtásában minden
a terv szerint halad, a tervezett infrastruktúrafejlesztésre
pedig annyi a pénz, hogy el se lehet költeni.
Egy vélhetően később született – a VTT tárcaközi szakértői munkabizottságának október 27-ei ülésére készített
– dokumentum szerint az árvízvédelmi fejlesztésekre
betervezett milliárdokat valóban nem sikerült elkölteni.
A 2004-re előirányzott 7,7 milliárd forint maradványa
6,1 milliárd forint volt, ehhez hozzáadandó az idei költségvetésben betervezett 8 milliárd forint és 3,4 milliárd
forintnyi uniós támogatás. Ennek az összegnek a várható idei maradványa 9 milliárd forint. A dokumentumból
azonban az is kiolvasható, hogy ennek az összegnek csak
a töredéke költhető az érintett települések korántsem elégséges infrastrukturális fejlesztésére.

A hangulat
A bodrogközi települések lakosai nagyot csalódtak. Közülük többen a helyi polgármesterekre is haragudtak, amiért
hozzájárultak a tározóépítéshez, hiszen „közel engedték
a Tiszát” és semmit se kaptak cserébe. Rontotta a hangulatot, hogy a tározó területén kisajátított földek gazdái se
kapták meg az államtól a pénzüket.

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
a lakosok érdekeinek a jövő évi költségvetés részletes parlamenti vitájában való érvényesítéséért négypárti támogatást kért a parlamenti pártok frakcióvezetőinek címzett,
szeptember 30-án kelt levelében.
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének önkormányzati
tanácsa a kormánytól kérte, hogy a cigándi és a tiszaroﬃ
víztározókhoz közeli települések infrastukturális beruházásainak ütemtervét október 21-éig készíttesse el.
Mindkét tanács tagjai támogatták az éhségsztrájk megkezdésére készülő Barati Attilát, aki erről a szándékáról,
s elhatározása okairól az MTV1 közszolgálati televízió
október 3-ai Mozaik című műsorának nézőit is tájékoztatta. A leendő cigándi tározó helyszínén készített riport sugárzása után a műsorvezető zavart sajnálkozással
mondta el, hogy a Miniszterelnöki Hivatal illetékes politikai államtitkárát, Suchmann Tamást hiába hívták meg,
választ se kaptak tőle.
Mindezzel szemben Suchmann Tamás, a VTT tárcaközi
bizottságának elnöke a Duna köztelevízió október 10-ei,
reggeli adásában nem átallotta a rossz hangulatot egyes
önkormányzatok politikai hangulatkeltése eredményének
tulajdonítani. Szó szerint azt mondta, hogy „a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése kapcsán politikai hangulatkeltés
folyik az országban egyes önkormányzatok részéről”.

A levelek
Éhségsztrájkja megkezdése előtt Barati Attila még egy levelet írt Suchman Tamásnak október 13-án.
Ekkorra már a kormányfőnek címzett levelére magkapta a válaszokat.
Az egyik válaszlevélben (október 3-án) Glatz Ferenc,
a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke azt írta,
hogy az általa vezetett Földhasználati és Vízgazdálkodási
Bizottság írásban rögzített véleménye szerint a Vásárhelyiterv megvalósítása egyoldalúan halad előre, lemaradásban
vannak többek között az infrastrukturális beruházások,
s erről alkalma volt szóban is tájékoztatni a miniszterelnököt. Megírta még, hogy a bizottság állásfoglalásban
sürgette a program kormányzati kompetenciáinak egyértelmű tisztázását, ő maga pedig – attól tartván, hogy
a Vásárhelyi-terv kimunkálása és megvalósítása során
elért társadalmi konszenzus megbomolhat – mindent elkövet annak érdekében, hogy a polgármester levelében
(valójában dokumentum-együttesében) jelzett konﬂiktusok feloldódjanak.
A másik válaszlevélben (október 12-én) a kormány részéről dr. Kolber István, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter ismerte el
Barati Attila igazát: „Megerősítem, hogy az érintett önkormányzatok ígéretet kaptak arra, hogy a tározók által
érintett települések infrastrukturális beruházásai a tározók
építésével egyidejűleg állami támogatással megvalósuljanak. A Cigánd–tiszakarádi tározó építése megkezdődött,
így a négy érintett település támogatási igényét mi is jogosnak tartjuk.”
A válaszokban foglaltak ismeretében, s azokra hivatkozva is írta meg Barati Attila, hogy ugyan elszomorította
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és némi felháborodással is eltöltötte Suchmann Tamásnak
a Duna tévében tett kijelentése, mégis biztos benne, hogy
a következő hónapokban közreműködik majd az elmaradások megszüntetésében, mert tudomása szerint a jövő évi
költségvetési törvényjavaslatban szerepeltetett 1,7 milliárd
forint is neki köszönhető, mivel annak tervezetében eredetileg egy ﬁllér se volt elkülönítve VTT-hez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztési célokra. Megkérdezte, hogy
miközben Cigánd város belterületi vízrendezése már folyik, s döntés született Nagyrozvágy, valamint a semmiből
„előhúzott” Ricse szennyvízberuházásának céltámogatásból való ﬁnanszírozására is, miért éppen a tájgazdálkodási
mintaprogramban a legnagyobb közigazgatási területtel
részt vevő Pácin község infrastrukturális fejlesztéséről
nem döntöttek. Nehezményezte, amiért Suchmann Tamás
neki két hónapja nem válaszolt, s furcsállta, hogy a Zemplén tévének azonnal, soron kívül küldött faxválaszában
Pácin és Nagyrozvágy belterületi vízrendezése kivitelezési munkáinak idei megpályáztatását ígérte meg, holott
a szennyvíz-beruházásnak – a tervek és a szakemberek
szerint is – a csapadékvíz-elvezetést feltétlenül meg kell
előznie. Bejelentette, hogy amennyiben pácini szennyvízberuházás forrása nem lesz része a költségvetési törvényjavaslat területfejlesztési fejezetében a VTT decentralizált
szakmai fejlesztési programjai jogcímcsoportjának, nemcsak az éhségsztrájkját kezdi meg, hanem a leendő Tiszavölgyi tározókhoz tartozó települések polgármestereivel
együtt tart demonstrációt a költségvetés tárgyalásának
nyitó napján, a Parlament előtt.

A rejtélyek
Valóságos rejtély, hogy Suchmann Tamás erre a levélre
miért nem válaszolt, s hogy válasz helyett – miután a pácini polgármester a Cigándra, Nagyrozvágyba és Pácinba
vezető utak találkozási pontjánál emelt kereszt alatt megkezdte éhségsztrájkját – miért nyilatkozta azt a sajtónak,
hogy Barati Attilának az éhségsztrájkra nincs oka. „Bármikor megkereshetett volna, ha problémája van – idézte
az államtitkár szavait az ÉszakMagyarország október 27ei lapszáma –, én magam mentem volna el, hogy elmagyarázzam, mi várható ebben az ügyben.”
Rejtély továbbá, hogy a Tisza-völgyi polgármesterek
október 28-ai, előre bejelentett, Parlament előtti demonstrációján az általuk megfogalmazott igényeket tartalmazó
levél átvételét a kormány miért egy ellenzéki országgyűlési
képviselőnek engedte át.
Végül még egy rejtély. Az éhségsztrájkját orvosi tanácsra befejező Barati Attila az MTV közszolgálati televízió
Nap-kelte című, november 5-ei műsorának vendégeként
megjegyezte, hogy őt a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter igaztalanul titulálta többletjogokat követelő
zsarolónak. Emellett vitatta a miniszternek azt az érvét,
hogy mivel százévenként csak egyszer-kétszer lesz szükség a vésztározókba engedni a vizet, ezért a vésztározók
és a települések csatornázása között nincs összefüggés.
A rejtély az, hogy a majdhogynem szó szerint idézett
Persányi Miklós – aki korábban valóban zsarolásnak
minősítette a követelést – miért kapta fel a vizet annyira,
ÖNKORMÁNYZAT
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hogy a pácini polgármestert (november 11-én kelt levelében) perrel fenyegesse meg. Szerinte Barati Attila olyan
kijelentéseket tulajdonított neki, amilyeneket ő sohasem
mondott, s ez alkalmas a jó hírnév rontására.

A probléma
A már említett október 27-ei, tárcaközi szakértői munkabizottság ülésének első napirendi pontjához készített írásos anyag Kezelendő problémák közcím alatt tartalmazza,
hogy „a települési infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges pénzügyi források jelenleg nem állnak rendelkezésre”.
Van ebben a fejezetben több probléma is (amilyen például, hogy „a VTT kommunikációja az érintett önkormányzatokkal nem megfelelő”), de a pénzhiánynál nincs
nagyobb.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakmai
javaslata szerint azonban „a jelenlegi helyzetben nem lenne
célszerű arra a következtetésre jutni, hogy az I. ütemben
tervezett beavatkozásokat nem vagyunk képesek a kitűzött
határidőre megvalósítani”.
Lehet, hogy valóban nem lenne célszerű, de ez nem következtetés kérdése, ez faktum.

A megoldás
A minisztériumi javaslatban megfogalmazott – törvénymódosítást igénylő – igen nagyléptékű, mondhatni, grandiózus megoldás viszont nem elvetendő, legalábbis van
egy fontos, racionális eleme. A javaslat szerint „fel kell
vázolni a kormány azon fejlesztési programját, mely már
nem csak a VTT I. üteméről, hanem a teljes térséget érintő árvízvédelmi biztonság megteremtésértől szó. A VTT
program így az alapvető célokat megtartva legyen a Tiszavölgy átfogó fejlesztési programja...”(amely) „...a jelenlegi
merev ütemezés feloldásával, az előkészített beruházások
folyamatos megvalósításával, a továbbiak fokozatos előkészítésével, a mindenkori forrásokhoz igazodó ütemezéssel
hajtható végre”.
Módosítsuk hát a törvényt.
De nem azért, hogy az első ütemre tervezett infrastrukturális fejlesztések elhagyhatók legyenek, hanem, hogy
meg lehessen őket valósítani.
A maradvány-milliárdokat fordítsuk csatornaépítésre, s a víztározók létesítését ütemezzük későbbre. Ez nem
nagy kockázat, ha százévenként valóban csak egyszer-kétszer lesz igazán szükség rájuk.
Ha nincsenek készen a tározók a ritka nagy árvíz idején, az katasztrófa, s kétségkívül enyhe vigasz, hogy csatornázottak a településeink.
Ha nincsenek készen a tározók és nem jön az ár (ez a valószínűbb), örülhetünk, hogy hasznosabban költöttük el
a pénzünket, mert csatornázottak a településeink.
Ha minden tározónk elkészül, de nem csatornázottak
a településeink, az a rosszabb.
Mert ha nem jön a nagy árvíz, a csatornázatlan falvak
lakói drágállják majd a beruházást, ha pedig jön a nagy
árvíz, az irdatlan vízmennyiséget befogadó tározók tövében élők nem fogják tolerálni, hogy feltör a belvíz és elönti
őket a szar.
Aczél Gábor

Ön már felkészült a havazásra?
Egy ajánlat a hó eltakarításához az MTD-től!
Idén is be fog köszönteni a tél és biztosan nem múlik el havazás
nélkül. Talán már a karácsony is fehér lesz végre, sok év után újra.
Egyes meteorológusok szerint van esély egy nagyobb novemberi, decemberi havazásra is. A hirtelen havazás rendszeresen meglepetést
okoz az országban, de a hólapáton kívül ma már többféle lehetőség
van a hó eltakarítására. A háztartások, az intézmények és az önkormányzatok az MTD széles körű hómaró gépcsaládjának megismerésével kiválóan felkészülhetnek a télre.
Az MTD kanadai és amerikai tapasztalatai alapján fejlesztette ki
és fejleszti évről évre tovább a hómarókat, alkalmazva az új technológiai vívmányokat.
A legfontosabb annak az eldöntése, kinek mekkora és milyen típusú készülékre van szüksége!

Családi házak részére:
A kis háztartások részére egy rövid járda tisztítására elegendő
az MTD Snow Fox típusú elektromos hófúvó. A gép kiválóan alkalmas a frissen esett porhó söprésére, még akkor is, ha abból nagyobb mennyiség esett. A készüléket Svájcban Marc Girardelli, a volt
luxemburgi síelő zseni síparadicsomában is sikerrel tesztelték.
Ha anyagi lehetőségeink engedik, kiváló választás lehet a legkisebb hómaró. Az 5 lóerős téli kivitelű benzinmotornak (pl. nincs
a motoron levegőszűrő) télen is könnyű
az indítása, az 53 cm munkaszélességgel
pedig határozottan nagy mennyiségű
hó takarítható el. (vagy éppen lőhető
át a szomszédba!) Kiváló választás
családi házak részére.
Az egy fokozatú hómarón egy sebesen
forgó, gumiborítású marófej felszedi a havat és
kiszórja a kidobó nyíláson
át. A kiszórás
iránya és távolsága szabályozható. A gép elő1 fokozatú hómaró: MTD 140.
rehaladását a súlypont megválasztásával befolyásolhatjuk, ügyesen lavírozva nem
kell tolnunk a gépet. Amíg a marófej érintkezik a felszínnel az egy
fokozatú készülék jobban tisztít, mint a kétfokozatú. A biztonsági
kapcsolót ha elengedi, akkor az (hasonlóképp sok más fűnyíróhoz)
leállítja a marófejet.

Üdülõk, intézmények részére:
Sokkal nagyobb komfort, teljesítmény és a szabadban végzett munka élménye érhető el a 380D, vagy 611D típusokkal. A fúvott gumiabronccsal szerelt meghajtókerekek, a jeges, tömörödött hó marására alkalmas maró- és behordó szerkezet, a nagy teljesítményű
fúvó ventilátor alkalmassá teszi ezeket a gépeket arra, hogy bármely időjárási viszony mellett is kompromisszum nélkül már megoldják nem csak a családi házak, hanem kisebb üdülők, parkolók
hóeltakarítását is.
A kétfokozatú hómaró lassan forgó fém marófeje felszedi a havat,
behordja a gyorsan pörgő forgólapátra és kiszórja a kidobónyíláson.
A legtöbb két fokozatú gép sebességváltóval van felszerelve. A sebesség fokozatok sorrendje fontosabb, mint a sebesség fokozatok
száma! Az egyik kéz kezeli a marófejet, a másik pedig
kormányozza a kereket (Yard Man típus).
(Kezdetben biztonsági elővigyázatosság céljából szorítsa mindkét
biztonsági kapcsolót.) A kétfokozatú modellnél szabályozható csúszótalp határozza meg
milyen közel tisztít a készülék
a talajhoz.
Az MTD
nagyobb
hómaróira tolólap
is szerelhető! Ezzel tolhatóvá válik
a már olvadó hókása,
latyak, illetve a gép
YM 8413 DE
használható marad akkor is, amikor a nehéz, vizes hó eldobására már nem maradna elegendő energia. (Gondoljunk csak bele, ilyenkor milyen nehéz tud lenni a hólapát is!)
Az önkormányzatok, ipari üzemek részére az MTD 8-10 LE-s 640
F, 660 G típusú, illetve az MTD Yard Man típuscsalád hómarói közül célszerű választani.
A röviden bemutatott készülékekről, viszonteladókról, szerviz
hálózatról bővebb információhoz juthat az MTD Hungária Kft.
(www.mtdhungaria.hu) honlapján.

MTD Hungária Kft.
8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1.
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Hogyan lehet
szabványos
játszótereket
költségtakarékosan
megvalósítani

Az M&M-Pack Kft. szervezésében, dr. Ipkovich György polgármester védnökségével 2005.
október 19-én Szombathelyen
rendezett Szabványos játszóterek – költségtakarékosan című
szakmai konferencián elsősorban dunántúli városok és budapesti kerületek polgármesterei,
szakreferensei és tervezői vettek részt.
Mihalcsics László, az M&MPack Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a konferenciára neves
és a szakterületükön elismert
előadókat kértek fel. Örömükre
szolgált, hogy elfogadván a meghívást, köztük volt az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium ifjúsági főosztályának vezetője,
Ditzendy Károly Arisztid, aki
a kormányzati elképzelésekről
és pályázati lehetőségekről tar-
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tott előadást. Emellett megszólalt ezen a rendezvényen minden résztvevő, aki egy új, szabványos játszótér megvalósítási
folyamatában részt vesz. Aki
elszánja magát, vagy lehetőséget kínál erre, aki megtervezi,
aki kivitelezi a játszóteret, aki
a szabványosságát ellenőrzi,
s nem utolsósorban, aki ﬁnanszírozza a megvalósítást. Mivel
a régi, veszélyes és barátságtalan játszóterek helyett bizony
nagyon sürgősen biztonságos
és szabványos játszótereket kell
kialakítani, s mert fontos, hogy
a megvalósítás folyamata ne
csak gyors, hanem költségtakarékos is legyen, ehhez többoldalú szakmai fórum létrehozása is
szükségeltetik.
Ilyen fórum volt a szombathelyi, amelyen egyebek között
a helyi játszótérhelyzetről is el-
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hangzott előadás; arról, hogy mi
a tanulsága az első szabványossági felülvizsgálatnak, s hogy
milyen feladatok várnak még
az önkormányzatra.
Annak ellenére, hogy a város
önkormányzata évente több milliót fordít új játszóterek építésére, az első vizsgálat elszomorító
eredményt hozott: a játszószerek 70 százalékát veszélyeseknek
minősítették, amelyek módosítása, vagy elbontása azonnali intézkedést követel. Ebben a statisztikában azonban az újonnan
épült játszóterek – amelyekből
immár tizennégy létesült Szombathelyen – nem szerepelnek.
A fórumon az osztrák AGROPAC játszószergyártó cég műszaki vezetője a legújabb, egyedülálló minőségű és anyagú játékokat, szabadidősport-berendezéseket mutatta be, s bemutatták

a konferencián a magyar piacra
kidolgozott takarékos és tetszetős megoldásokat is. Neogrady
Judit okleveles táj- és kertépítész nemcsak a maga tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel,
hanem egészen újszerű, rövid
és hosszú távon egyaránt költségtakarékos – már a játszótér
tervezésekor ﬁgyelembe veendő
– megoldásokat ismertetett.
A MOBILITÁS pályázati iroda képviseletében Vizy Valéria
irodavezető a legújabb, a közeljövőben megjelenő pályázatról szólván, elmondta, hogy
az új pályázati rendszert hogyan és mi módon kell használni, milyen kritériumoknak kell
a pályázó önkormányzatoknak
megfelelni.
A konferenciát záró kötetlen
beszélgetésen egy állandó szakmai fórum életre hívásának
szükségességéről is szó esett,
s ha lesz ilyen hasznos fórum,
annak – az eszmecserén elhangzott ígérete szerint – a minisztérium képviselője is állandó
résztvevője lesz.
A konferenciáról, vagy az ott
elhangzottakról további információ kapható a 94/506-969
telefonszámon, illetve az office@mmpack.hu e-mail címen.
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ÖNKORMÁNYZATOK, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓK ,
MEZÕGAZDASÁGI ÉS KERTÉSZETI VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
A GRILLO professzionális gyepápolás, parkgondozás gépeit
KIMAGASLÓAN JÓ ÁR
ÉS ÉRTÉKARÁNY MELLETT AJÁNLJUK A PRONAR 320AM KOMMUNÁLIS TRAKTORT ÉS RENDKÍVÜL SZÉLES ADAPTER
VÁLASZTÉKÁT.

ÕSZI–TÉLI GÉPVÁSÁRLÁSI AKCIÓ!

Fizetési feltételektől függően óriási árkedvezményeket biztosítunk:
Vontatott és tartályos fűkaszákra és lombszívó berendezésekre, hóekékre, sószórókra, pótkocsikra.
ÉVVÉGI KEDVEZMÉNYEINK:
Személyre szabott árak
Ajándék sószóró berendezés
Kedvező ﬁzetési feltételek
Ingyenes házhoz szállítás és első szerviz

Importőr és forgalmazó:

Tel/fax: (52)-479-200
Mobil: +36 30 9 783 877
E-mail: pegahu@pegahu.hu
Web: www.pegahu.hu

2100 Gödöllő, Dózsa Gy.út 67. Pf.:372.
Telefon: 06-28/420-121, Fax: 06-28/420-783,
Mobil.: 06-30/6343-676
Honlapunk: www.agramir.hu; e-mail: bajnoczi@agramir.hu

JINMA-254 KOMMUNÁLIS KISTRAKTOR
25 LE-S, FÜLKÉS KIVITELBEN IS!

ÖNKORMÁNYZATI ÉS IPARI TERÜLETEK KOMMUNÁLIS
MUNKÁIRA, CSATLAKOZTATHATÓ ADAPTEREK SZÉLES
VÁLASZTÉKÁVAL!

A PIACON A LEGKEDVEZŐBB
AJÁNLATI ÁR: 2.000.000,- Ft + ÁFA
ÖNKORMÁNYZAT
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PEGAZUS
HUNGARY KFT.
4030 Debrecen
Monostorpályi u. 7.

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.
További felvilágosítás: ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
Tel./fax: 62/245-368, 245-090
Internet: www.alma-rend.hu
E-mail: alma-rend@vnet.hu

Magyarországon túl sok a települési önkormányzat. A túlzottan szétaprózódott magyarországi önkormányzati rendszer az állam ﬁnanszírozhatatlan terhe, ilyet a miénknél gazdagabb országok se engedhetnének meg maguknak.A kistelepülések lakóinak nyújtott
közszolgáltatások alacsony szintjének legfőbb oka a kistelepülési
önkormányzatok túlzottan nagy száma.
Mintha bizony az utóbbi időben megszaporodtak volna az efféle megállapítások.
Ezért ideje volt, hogy a TÖOSZ elnöksége határozatban mondja
ki: Magyarországon nem az önkormányzatok száma a sok.
Ami valóban sok, az mindenekelőtt az idő, ami önkormányzati
reform nélkül telt el.
Az kétségtelen, hogy az ország
településszerkezete majdhogynem meghatározza a közszolgáltatás színvonalát, az önkormányzatok gazdasági aktivitását, a fejlesztéspolitika lehetőségeit, a településeken lakók korösszetételét, szociális, szociológiai és más
viszonyait.
Miközben Magyarország csatlakozott az egységesülő Európai
Unióhoz, a települési önkormányzatok közötti integráció nem erősödött, s nap-nap után újabb községi önkormányzatok jönnek létre.
Miért nem erősödik az integráció?
A hajdan volt társközségekben
élők számára az 1990-es önállóvá
válás a települési identitás megerősítését és a függetlenség felszabadító élményét hozta. A korábbi kényszerházasságban élő települések közötti viszony még másfél évtized elmúltával is érzékelhető. Márpedig a települések ott vannak, ahol vannak, a szomszédot nem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni. A 90-es évek első felében
a kormányzat sem ösztönözte a településközi együttműködést,
hanem – elsősorban új iskolák építésével – a kárpótlási szemlélet
érvényesült, miközben a térségi szemlélet és a stratégiai tervezés
háttérbe szorult.
Az önállósághoz való ragaszkodás másik meghatározó oka,
hogy a kistelepüléseken az elmúlt évtizedekben – elsődlegesen
a mezőgazdasági szövetkezetek felszámolásával – megszűntek
munkahelyek, Áfész-boltok, kereskedelmi szolgáltatások, megszűntek a kisposták és veszélyeztetve vannak a falusi iskolák. Mivel
a zömében nyugdíjasok és munkanélküliek által lakott kistelepüléseken alig keletkezik jövedelem, egyre inkább az állam teremti meg
működtetésük feltételeit, s amennyiben rosszul méri fel a juttatás
mértékét, a helyi közszolgáltatások színvonala romlik.
Tizenöt év elteltével szükséges lenne egyértelműen meghatározni, hogy mi a feladata a kistelepülésnek, a körzeti feladatot
ellátó intézménnyel rendelkező nagyobb településnek, a körzetközponti szerepet nem gyakorló kisvárosnak, a kistérség-központ
városnak, a megyei jogú városnak. A diﬀerenciált feladatellátás

meghatározása azonban nem az önkormányzatok feladata, hanem az államé.
Az egymást váltó kormányok felelőssége, hogy nem vállalták
ennek felelősségét, így maradt a hatáskörök sokaságának feltétel
nélküli szétterítése.
A kérdés, amelyre választ kell adni, hogy javulna-e a közszolgáltatások színvonala, ha kevesebb önkormányzat működne Magyarországon.
A TÖOSZ elnökségének álláspontja szerint nem javulna. Azért
nem, mert a településszerkezet változatlan maradna, s ha nem lenne minden településen önálló önkormányzat, akkor is a meglévő
települési struktúrában kellene megszervezni a közszolgáltatásokat. És éppen, mert a közszolgáltatások ellátására szolgáló a források korlátosak, érthető a kistelepüléseken élők félelme, hogy
számukra kevesebb jut a jövőben,
amennyiben nincs szervezett befolyásuk a folyamatokra. A kistelepülési önkormányzat fennmaradásának legfőbb indoka, hogy
legyen szervezett érdekképviselete a kisfalvaknak is, ahol a polgármesternek és a képviselő-testületnek elsődleges dolga megszervezni a helyben lakók számára
a közszolgáltatások elérését a lehető legközelebb és a lehető legjobb színvonalon. Amennyiben
megszüntetnénk a kistelepüléseken az önkormányzatokat, nem
a problémát számolnánk fel, hanem annak nyilvánosságra kerülését.
A polgármesterek és képviselőtestületek díjazásának megtakarításában rejlő anyagi előny nincs
arányban az önkormányzatokban rejlő szervező erő megmaradásához fűződő társadalmi érdekkel.
Ezzel szemben az államigazgatási feladatok ésszerű racionalizálása az önkormányzatiságot nem gyengítené, mert éppenséggel a településmenedzseri szerepet erősítené a kisebb falvakban
is, s az önkormányzati hivatallal nem rendelkező településeken
élők számára is megteremthetővé tenné az elérhető közigazgatási
közszolgáltatás tárgyi és személyi feltételeit.
Nem az önkormányzatok száma a sok, hanem a hivataloké.
Esély a falunak és a magyar vidéknek. Ez egy alfejezet címe
a Gyurcsány-kormány programjában. Amely a falun élők gyakran kilátástalan helyzetét, a falvak elnéptelenedését Magyarország
égető társadalmi problémájának nevezi, amit tehát meg kell oldani,
de úgy, hogy a megoldás a falusi életmód fennmaradásának esélyét
növelje, s a magyar falu megmentését eredményezze.
Ilyen megoldás az önkormányzatok nélkül nem fellelhető.
Lényegében erről és így fogalt állást legutóbb a TÖOSZ elnöksége. És határozatban kérte fel kormányt, a parlament képviselőcsoportjait, hogy egy korábbi (2004. május 26-ai) TÖOSZ-ajánlat
szerint a tudomány embereinek és a civil szervezetek képviselőinek
bevonásával törekedjenek egy olyan intézkedéssort kialakítani,
amely a falvak romlását hivatott megállítani.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Csongrád megyében
Sokáig csak a folyóparti települések lakói féltek a víztől,
de az utóbbi néhány év mindenki másnak megmutatta:
csak hisszük, hogy korlátok közé tudjuk szorítani a természetet.
Deszken augusztus 23-án, a délutáni órákban hullott
hirtelen, mindössze fél óra alatt több mint hatvan milliméter eső, ami az amúgy is magas talajvíz miatt elöntötte a falut. Simicz József polgármester azonnal elrendelte
a harmadfokú belvízvédelmi készültséget, riasztotta a szegedi tűzoltóságot, tájékoztatta a katasztrófavédelmi igazgatóságot, s ugyanekkor a helyi tűzoltók, az önkormányzat
alkalmazottai a Deszkre siető környékbeli polgármesterekkel együtt lázas munkába kezdtek, így körülbelül két
óra alatt megszervezték a tennivalókat, és dolgozni kezdtek a szivattyúk.
– A környező települések vezetői – elevenítette fel a még
friss emléket Simicz József – részt is vettek a mentési munkálatok irányításában, koordinálásában, és szivattyúkat
adtak. A belügyminiszter kétmillió forint vissza nem
térítendő gyorssegélyt utalt ki saját hatáskörében, amit
a védekezésben részt vevők, valamint a bajba jutottak
szociális ellátására fordíthattunk. Ez az eső – mondta
még – ﬁgyelmeztetett is bennünket: ki kell dolgozni azt
a fajta koncepciót, hogy ne csak akkor gondoljunk a vízre,
amikor esik, hanem akkor is, ha szárazság van: a belvízelvezető csatornákat a lakosoknak a házuk előtt folyamatosan rendben kell tartani.
Dávid Imre, Gyomaendrőd polgármestere hasonlóképpen vélekedik. A településén három alkalommal, augusztus 3-án, 4-én és 16-án is megmutatta az időjárás a hatalmát: a hónap elején 40-40 milliméter, a hónap közepén
csaknem 80 milliméter eső hullott. Körülbelül száz ház
szerkezetileg is károsult, s további több mint kétszáz megrongálódott. Az első körben felmért károk összege mintegy nyolcvannégymillió forint volt.
– Azon az éjszakán – emlékezett augusztus 16-ára Dávid Imre – három-négy órás áramkimaradás volt, éjféltájt
sokan ébredtek arra, hogy jelentős kár érte őket. Az eső
vitt mindent: gallyat, füvet, sarat, fóliát, műanyag ﬂakonokat, és az árkok egy részén az áteresz is kisebb volt az elvárhatónál, így elég nehezen folyt le a víz.
A befogadó holtágon és a levezető főcsatornán voltak
kiegyenlítődések is, így hét bérelt, nagyteljesítményű,
és tizenöt kisteljesítményű szivattyúval szívták ki a vizet
a házakból, az udvarokból, a pincékből. A víz nyolcvan
százalékát azonnal, a többit – miután a holtág is megtelt,
s a folyóba kellett átszivattyúzni – később. Ekkorra azonban néhány régi ház jóvátehetetlen mértékben károsodott,
ezeket le kell bontani.
A gyomaendrődi polgármester megemlítette még, hogy
szakmai segítséget és eszközöket a Körösvidéki Vízügyi
Igazgatóságtól kaptak, s hogy a Belügyminisztérium is
felajánlotta a segítségét, amire azonban már nem volt
szükség.
Csongrádon már néhány év eltelt a 2000-es ár óta, aminek nyomait még mindig nyögi a település, de a helyreállítási és védelmi feladatok már előre haladottak.
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– Az árvíz utáni védekezési munkálatokhoz jelentős
mennyiségű pénzt kaptunk, a felhasználásának azonban
ára volt – mondta Bedő Tamás polgármester. – Csongrád
ugyanis szorosan a Tiszára épül, és az egyik legkritikusabb szakasz mellett több száz méter hosszan, tíz méter
szélességben minden házat és melléképületet el kellett
bontani, hogy egy szivárgó-rendszert építsenek ki, és megerősítették a gát város felőli oldalát. A Vásárhelyi-terv keretében tavalytól kezdve három éven át a töltés víz felőli
oldalát erősítik meg: egy vízzáró, hullámzásnak ellenálló
betonfal készül.
K.Z.G.

Gyõr-Moson-Sopron megyében
A szokatlan természeti jelenségek okozta károk GyőrMoson-Sopron megyében különösen a kistelepüléseket
hozták nehéz helyzetbe. A néhány millió forintos éves
költségvetésből gazdálkodó falvakban esély sincs rá, hogy
saját erőből hozzák rendbe az alámosott utakat, tönkrement utcákat.
Ilyen település Vének a Szigetközben . A 174 lakosú Duna-menti falu évente valamivel több mint 7 millió forint
állami támogatásban részesül. Ezt a forrást csekély helyi
adó gyarapítja, hiszen a lakosság nagy része nyugdíjas.
– Nincs pénzünk – közli nemes egyszerűséggel Jakusné
Ságer Anna polgármester. – Így aztán feltételezni is képtelenség, hogy a falu saját erőből hozza helyre az aszfaltos
utat, amelyet az erős sodrású ár annyira fellazított, hogy
bármikor leszakadhat.
Ennek az útnak a felújításához csaknem 1,4 millió forint
kellene. Kérelmüket bejelentették a megyei vis maior alaphoz, amely azonban már a nyár elejére kimerült. Egyéb
megoldás híján a polgármester kirakatta a „Behajtani tilos” táblát az inkriminált út elején. Lett is belőle zúgolódás, de Jakusné szerint ez a kisebbik baj. Ennél nagyobb
lenne, ha egy tíz-tizenkét milliós kocsi alatt szakadna
le az út, s a tulajdonosa az önkormányzattól követelné
a kártérítést.
A gyömörei polgármesternek is az útkár miatt fáj
a feje. A sokorói községet olyan felhőszakadás érte, hogy
az egyik utcája jóformán eltűnt. A szilárdburkolat kétharmada megsemmisült, több mint 3,5 millió forintos
kárt okozva a településnek. A Jókai Mórról elnevezett utcán egy darabig nem lehetett közlekedni. A gyömöreiek
még időben fordultak a megyei vis maior alaphoz, így
kaptak némi pénzt, amiből valamennyire helyre tudják
állítani az utcát. Németh Csaba polgármester fontosnak
tartja megemlíteni, hogy a falubeliek nem várták tétlenül
a segítséget: kavicsot hordtak az útra, így szükség esetén
legalább a mentőutó be tud hajtani, de ez csak átmeneti megoldás, mert egy komolyabb eső a kavicsot elviszi.
A központi vis maior tartalékból azonban nem kapott
a gyömörei önkormányzat, pedig nem sokat, nem egészen 600 ezer forintot kért.
Hasonlóképpen elutasításban részesült a sokorópátkai önkormányzat 1,6 millió forintos igénye. Mecséri
Lajos polgármester tájékoztatása szerint közmunkások
közreműködésével igyekeznek rendbe tenni az árkokat,
helyreállítani a padkákat, de a csapadékvíz-elvezető há-

Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Idén augusztusban kétszer is özönvízszerű eső zúdult
Jász-Nagykun-Szolnok megye több településére, s a belvíz jelentős károkat okozott az önkormányzati és magántulajdonú ingatlanokban. Az augusztus 3-4., majd 15–18.
között leesett csapadék nagyságára általánosan jellemző,
hogy mennyisége lényegesen meghaladta az utóbbi évek
átlagát. A Nagykunságban például ebben a hónapban
300 milliméter feletti esőt mértek, az éves csapadékátlag
pedig itt nagyjából a fele ezen mennyiségnek. Ráadásul
a nagykunsági talajok nagyon nehezen tudják elvezetni
a felgyülemlett csapadékvizet.
Az első esőzések okozta kárérték meghaladta a 106
millió forintot. Ebből Rákócziújfalu, Mezőhék és Martfű
viszonylag nem nagy kártérítési igényének a kielégítését
a megyei területfejlesztési tanács vis maior keretéből fedezték. Nyolc település – Tószeg, Törökszentmiklós, Szolnok, Fegyvernek, Szászberek, Zagyvarékas és Kisújszállás
– esetében pedig a megyei területfejlesztési tanács elnöke
felhatalmazást kapott, hogy felmérések alapján megállapított 105 millió forintos kártérítési igényt – a kielégítését
a központi vis maior keretből remélvén – továbbítsa a Belügyminisztériumba.
Az augusztus 15–18. közötti időszak esőzései után tizenhét település jelzett különböző mértékű épület- és
egyéb károkat. Az önkormányzati intézményeknél ekkor
keletkezett veszteségek értéke és a belvíz elleni védekezés
költségei együtt meghaladta a 200 millió forintot.
Az augusztus eleji esők nyomán a megyében csak Kisújszálláson alakult ki olyan helyzet, hogy magántulajdonban lévő házakban keletkezett károk veszélyeztették
a lakhatást. A második, a 15–18. közötti csapadékzuhatag
után viszont már tizenegy település – Fegyvernek, Jászapáti, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Martfű, Mezőtúr, Tiszajenő, Tiszasüly és Túrkeve – összesen
348 lakásában keletkezett ilyen kár. A felmérések szerinti
246 millió forintos kártérítési igényt ugyancsak a Belügyminisztériumhoz továbbították.

Az augusztusi esőzéseket követően egy hónap alatt 429
önkormányzat nyújtott be közhasznú munkavégzés támogatására irányuló kérelmet; a legjelentősebb számban
Somogy, Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya és JászNagykun-Szolnok megyékből. Ezek alapján a csaknem
másfélezer közhasznú munkás foglalkoztatásának ﬁnanszírozására 270 millió forint állami pénz szolgál, az önkormányzatok pénzügyi szerepvállalása 36,6 millió forintra rúg. Az esetek jelentős részében a támogatás aránya a foglalkoztatási költségek 90 százaléka.

90%

lózatban keletkezett károk megszüntetésére nem futja
a maguk pénzéből.
A Duna és a Rába nyári áradása idején Győr városában
a vízicentrum uszodáját és a környéket homokzsákokkal
védték a víz kártételeitől. A lábtengó pályát azonban éppen
a homokszállító teherautók károsították. Ennek rendbe
tétele is pénzbe kerül. Az árhullám levonulását követően
fertőtleníteni és tisztítani kellett a Mosoni-Duna melletti szabad strandot, a rakpartot. A győri önkormányzat
mintegy 6,5 millió forintos kárigényt jelentett be, kérve
a vis maior keret támogatását. Csakhogy a megyei területfejlesztési tanács kerete – Szakács Imre elnök tájékoztatása szerint – kimerült, több mint 21 millió forintos vis
maior központi tartalék igénybevételére ezért nyújtott be
kérelmet, ám csak 8,2 millió forintot kapott. A leginkább
az előtt a döntés előtt állnak értetlenül, hogy négy település – Bakonypéterd, Gyömöre, Ravazd és Sokorópátka
– önkormányzatának támogatási kérelmét mindenféle indoklás nélkül utasították el.
MZs

Az augusztus eleji esőzéskor Kisújszállás önkormányzata 10 millió, Mezőhéké 3 millió forintos gyorssegélyt
kapott a szaktárcától, hogy a legégetőbb feladatok megoldják. A második hullámban érkezett esők után a mezőtúri
önkormányzat 15 millió forint gyorssegélyt kapott.
A belügyminiszter a megyére 222 millió 184 ezer forint
összegnyi támogatást határozott meg, ami a helyreállítási
költség 90 százalékát fedezi. A megrongálódott házak közül 147 lakás tulajdonosának volt biztosítása. Így a nem
biztosítottak és a biztosítottak is 100 százalékot kapnak,
csak az utóbbiak esetében az összeg egy részét a biztosító
ﬁzeti. A helyreállítás munkadíját – a jegyzőhöz benyújtott
számla ellenében – a kincstár ﬁzeti ki.
L.J.

Somogy megyében
Az augusztus végi esőzések és az azt követő árvíz nyomán
jelentős károk keletkeztek Kaposvár több intézményében,
közműveiben és közterületein. A helyreállításhoz az önkormányzat vis maior kérelmében 248 millió forintos kárigényt nyújtott be a kormánynak, az összeg soron kívüli
átutalását kérve. A Belügyminisztérium a jelentős összegű igényre való tekintettel felülvizsgálatot kért a kérelmet továbbító Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácstól, s felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy az elmaradt felújításokból, karbantartásokból eredő, illetve a biztosító által
kiﬁzetendő kárigények nem tartoznak a vis maior támogatási körébe. Kaposvár az eredeti vis maior igényét egy
olyan gyorsított kárfelmérés alapján nyújtotta be, amelyet
az árvíz visszavonulásakor rögtönöztek az önkormányzat,
a katasztrófavédelem, valamint szakértők bevonásával.
A felülvizsgálatot végző a ad hoc bizottság munkájában
közreműködtek a városi önkormányzat szakemberei is.
A második kárfelmérés során több korábbi kárbecslésről
kiderült, hogy nem valós. Részben azért, mert az első felmérés idején még sok minden víz alatt állt. De akadt oktatási intézmény, ahol az elvileg vízálló sílécek pótláshoz
kértek kártérítést, még hozzá új áron számolva. A legnagyobb eltérések az úthibák helyrehozatali költségeinek
becslésében mutatkoztak.
Gyenesei István, a Somogy megyei Területfejlesztési
Tanács elnöke elmondta, hogy a magántulajdonokban
keletkezett károk enyhítését a biztosítóktól, illetve az önkormányzattól lehet várni. Ehhez a belügyminiszter 10
millió forintos rendkívüli segéllyel járult hozzá. A kormány vis maior támogatása az önkormányzati vagyonban
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keletkezett károk enyhítését szolgálja nem várt természeti
csapások esetén.
A megyei elnök közreműködött Kaposvár ebből fakadó
kárigényének minél előbbi továbbításában, és a helyreállítási munkák gyors megkezdéséhez szükséges, a kárigény
20 százalékát kitevő vis maior előleg megszerzésében.
A somogyi megyeszékhely megkapta az 50 millió forintos előleget, amelynek révén megkezdődhetett a helyreállítás.A felülvizsgálatot a közelmúltban befejező ad hoc
bizottság a jogos kárigényt 100,4 millió forintra becsülte.
Ezen kívül vitatott még 45 millió forintnyi kárigénynél,
hogy azt a biztosítónak kell-e megtérítenie, vagy központi támogatásból kell helyrehozni. A vitás helyzetek abból
adódnak, hogy a biztosítónak az özönvízszerű csapadék
és a belvizek okozta károkért kell helytállniuk, vis maior
esetként csak az árvíz okozta károk kezelendők. Tatár Attila, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője
szerint a természeti csapásokat követő elsődleges kárbecslések mindig pontatlanok: rendszerint 10–20 százalékban
eltérnek a ténylegesen bekövetkezett károktól. Kaposvár
esetében a felülvizsgálat öszszesen 190 millió forintos kárt
állapított meg, amelyből 45 millió forint megtérítését idő
közben vállalta a biztosító.
ag-kj

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a belvíz által fokozottan veszélyeztetett terület az ecsedi láp, a Tisza–Szamos
köze és Bereg. Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője szerint a belvíz jelenleg csak pár
száz hektárt borít, de akár százezer hektárt is elönthet.
A közelmúltbeli esőzések lokálisan idéztek elő gondokat. Kora nyáron Levelek község térségében meglehetősen
súlyos helyzet alakult ki. Augusztusban a vízügyi igazgatóság illetékességi területén több helyütt két és félszeres
mennyiségű csapadék hullott a sokéves havi átlaghoz képest. Tiszabecsen például több mint 190 milliméter. Szeptember 5-én Nagykálló és Nyíregyháza környékén néhány
óra alatt annyi csapadék esett, mint általában az év ezen
időszakában egy hónap alatt.
A tiszaberceli szivattyútelepen folyamatosan emelik
át a belvizet a Tiszába. Ha katasztrófális mértékű eső
nem esik, akkor e gonddal belátható időn belül megbir-
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kóznak. A mostani védmű-felülvizsgálatok célja a vízelvezető rendszer áttekintése, s szükség esetén az intézkedések megtétele, nehogy a tavaszi belvíz elvezetésekor
gondok adódjanak. Számos település belterületén is sok
a tennivaló a vízelvezető rendszerek kiépítésében, karbantartásában.
Mártonné dr. Csimbók Ildikó, Demecser jegyzője elmondta, hogy a Rétköz legmélyebb pontján fekvő városukat nem véletlenül szelik keresztül-kasul a csatornák,
amelyekre az önkormányzat különösen ügyel, hogy a víz
elvezetésére folymatosan alkalmasak legyenek. Idén tavasszal külön pénzt fordítottak a csatornák rendbe tételére. Mindezek ellenére nem nyugodtak, mert, hogy eddig
nagyobb baj nem érte őket, abban szerintük a jó isten is
segített. Nagyon szeretnék, ha a pályázatuk végre nyerne, mert az abban foglaltak megvalósítása hosszú távon is
eredményt hozna nemcsak Demecser, hanem a társtelepülések, vagyis a kistérség életében. Felhőszakadás esetén
ugyanis az 1–1,5 millió forint értékű korábbi „keccselés”
nem bizonyulna elegendőnek. Veszélyeztetett helyzetükön
hathatósan csakis állami segítséggel lehet javítani.
Az ugyancsak mélyfekvésű Kék község önkormányzata
a szántóterületet időnként elborító belvíz elleni küzdelméhez állami segítséget remél. Poór Sándor polgármester szerint a belvízgondok megszüntetése érdekében átfogóbb intézkedésekre lenne szükség. Emellett legalább
tíz közmunkást foglakoztatnának az árkok tisztítására,
a jelenlegi három-négy helyett, amennyire a keret lehetőséget ad. Egyes helyeken géppel kellene dolgozni. Az lenne jó, ha a gépet az önkormányzat bérelhetné, vagy több
önkormányzat megvásárolhatná. Egy ilyen masina több
településen, a kistérségben is tevékenykedne, mert egy
falu ökormányzata nemcsak megvenni, hanem kihasználni se tudná.
A 2200 lakosú Tyukodon – az ecsedi láp sarkában –felkészültek a katasztrófahelyzetre, mert Bereczky István
polgármester szerint békében kell készülni a háborúra.
Egy vontatóhoz kapcsolható nagy teljesítményű, meg két
mobil szivattyújuk van, de felvették a kapcsolatot a helyi
védelmi bizottsággal, a tűzoltósággal, hogy szükség esetén
milyen szivattyúval tudnak Tyukodnak segíteni. A településnek ugyan homokzsákjai nincsenek, de ha a helyzet
megkívánja, egy órán belül szert tesznek rájuk. Felmérték,
a homokbányában rendelkezésre áll-e kellő mennyiségű
homok. Annak szállítását megszervezték. Mindent összevetve, felkészültek a védekezésre – mert okos ember a más
kárán tanul – , de a polgármester szerint ez nem elég.
Egyik, a belvíz elleni védekezést célzó, 40 millió forintos
pályázatuk, amelyhez a 30 százalékos önerőt szívesen kiﬁzetnék, két éve nem nyer. Ha a belvízelvezető csatornák
nincsenek rendben, akkor a víz nem folyik le gyorsan.
Ám ha nincsenek befogadók, akkor hiába látják el burkolattal az árkokat. Emellett a belterületről a víz csak úgy
vezethető el, ha külterületen a vízügyi igazgatóság, meg
a vízműtársulatok kezelésében lévő csatornák is rendben
vannak. Ha nincsenek, az árkokból kiönt a víz. Márpedig a társulati csatorna sincs teljesen rendben, mert nem
kapták meg a rendbetételéhez szükséges pénzt. Az egyik

tábor azt mondja, az a gazdák témája, dolga. A másik tábor szerint ez nem így van, mert a rendszer korábban úgy
működött, hogy egy forinthoz az állam adott egy forintot.
Mára ez nem igaz, pedig jó lenne a közös teherviselés. Manapság a társulatok a csatornák fenntartásra sem tudnak
elegendő pénzt fordítani.
Cselényi György

Veszprém megyében
Veszprém megye sajátos geológiai viszonyaiból következően egy-egy esős időszak alatt az itteni települések meglehetősen ritkán kerülnek vészhelyzetbe. Az idei augusztus 21-22-23-án azonban rövid idő alatt 80–100 milliméter csapadék esett, önmagában ez is próbára tette volna
az egyébként nem túlságosan bővizű, de keskeny medrű
patakokat, továbbá a szennyvízcsatorna-hálózatot, ám
a hegyekről, dombokról ugyanekkor lezúduló víz utakat
tett járhatatlanná, lakóházakat, intézményeket öntött el.
A becsült kár több százmillió forintra rúg. Jellemző, hogy
a katasztrófavédelem szakembereinek több mint 400 helyre kellett kivonulniuk.
A lezúduló víz a legnagyobb pusztítást Bakonybélben
végezte. Noha itt a múlt század 70-es éveiben szabályozták
a Gerence patakot, az a hirtelen jött áradatot nem tudta
elvezetni, a sodrás kerteket tarolt le, szétzúzta a hidat; pincéket, alagsori szobákat öntött el, 48 ház került víz alá.
Herenden hasonló helyzet alakult ki, a víz behatolt
a pincékbe, az óvodába, Herend és Márkó között az eső
alámosta a vasúti pályát, ahol egy tehervonat siklott ki.
Pápa város területének 80 százalékát sújtotta az „özönvíz”, a tűzoltók az eső után napokig szivattyúzták a vizet
az elárasztott épületekből.
A Bakonyból leömlő áradat „túltelítette” a Séd patakot,
Béb községet elöntötte, Veszprémben évtizedek óta nem
volt ilyen magas a patak vízszintje, több hídján lehetetlenné vált a közlekedés, a városban is időlegesen le kellett
zárni néhány utcát a lezúduló esővíz miatt.
A megyében néhány helyen a termőterületeken öszszegyűlt víz akadályozta a még lábon álló gabona, vagy
a burgonya betakarítását.
A hatalmas mennyiségű esővíz nem kímélte a Badacsony környékét sem; Tapolcán, Sümegprágán, Bazsiban,
Nemesgulácson, Kisapátiban, Badacsonytördemicen, Lesencetomajon adott több napos munkát a tűzoltóknak,
a polgári védelem szakembereinek, rendőröknek, az önkéntes segítőknek, a települések lakóinak.
A katasztrófavédelmi szakemberek szerint a mostaninál
pontosabb meteorológiai előrejelzés ismeretében se lehetett volna megelőzni a károkozás nagy részét. Más kérdés,
hogy az önkormányzatoknak a jövőben nagyobb ﬁgyelmet
kell fordítani a csapadékvíz-elvezető árkok, patakmedrek
tisztítására, a kialakított záportározók rendben tartására.
(Számos probléma adódott abból is, hogy évekkel ezelőtt
lakóházak építésére is adtak engedélyt a záportározók területén.) Ami a tűzoltókat illeti, a jelenleginél jóval több,
nagyobb teljesítményű szivattyúra lenne szükségük, hiszen most néhány nap alatt 367 esetben kellett a gépjárműfecskendőket és 349 esetben a szivattyúkat bevetniük.
A vízsújtotta településeken viszonylag gyorsan meg-

kezdődött a károk felmérése, a helyreállítás, de az önkormányzatoknak mindössze öt nap állt rendelkezésre, hogy
a megyei területfejlesztési tanácshoz bejelentsék a „vis
maior” központi támogatás iránti igényüket. Veszprém
megyében 33 település önkormányzata 322,5 millió forint
ilyen segítséget kért. A legtöbbet, 117 milliót Bakonybél,
44 milliót Pénzesgyőr, 12 milliót Tapolca, Pápa 14,6 milliót, Béb 11 milliót...Mivel a megyei keret a gyapjaslepke
invázió kivédésének támogatására kimerült, az önkormányzatok és a károsult lakóházak tulajdonosai a Belügyminisztérium kedvező döntésében reménykedhetnek, ám
az eddigi tapasztalatok szerint általában csak az igényelt
összegek felét kapják, a többit a helyi költségvetésből kellene előteremteni. Mivel a kistelepülések zöme meglehetősen kevés pénzből gazdálkodik, szinte kilátástalan,
hogy az esővíz okozta pusztítás nyomait teljes egészében
eltüntessék.
Juhász Ferenc

Vas megyében
Vas megyében is több tízmilliós károkat okoztak az augusztusi áradások és belvizek.
A Rába Csákánydoroszlónál kilépve medréből házakat
is elöntött, a település dózsaligeti részén pedig egy önkormányzati út is víz alá került.
Csörötneken Kocsis Zsolt polgármester elmondása szerint az önkormányzati védekezés 300–350 ezer forintba
került. A 15 évvel ezelőtt épült árvízvédelmi töltés jól
vizsgázott, ha ez nincs, egész utcák kerülhettek volna
víz alá. Szerencsére volt elegendő homok és zsák a töltés
megerősítésére.
Szentgotthárd is jelentős károkat szenvedett az áradásban, csak a helyi mozi épületének helyreállítása 150 ezer
forintba kerül majd.
Körmenden két lakóházban keletkezett kár a Rába árdadása miatt, és néhány önkormányzati utat is elöntött
a víz, a helyreállítás költségei itt is meghaladják az egymillió forintot.
Rábatótfalun az intenzív esőzés miatti belvíz és a folyó áradása egyszerre okozott gondot, a csatornahálózat
építése miatt éppen nem működtek a vízelvezető árkok,
az építési terület is megtelt vízzel, így legalább másfél millió forintba kerül a helyreállítás.
Perenyén a domboldalakról lezúduló esővíz miatt két
kisebb vízfolyás, a Mocsvár és a Vizellős patak öntött ki,
a víz házak pincéibe tört be, néhány épületből egy időre
a lakókat is ki kellett költöztetni. A 650 lakosú község apraja és nagyja a töltések megerősítésén dolgozott egy egész
éjszakán át. Füzesi Tamás polgármester elmondta: elegendő segítséget kaptak a védekezéshez, a helyi katasztrófavédelmi igazgatóság homokzsákokkal, a tűzoltók pedig
szivattyúkkal siettek a segítségükre.
A megyei területfejlesztési tanács a vis major keretből
szeptember közepén nyújtott támogatást az árvíz- és belvíz sújtotta falvaknak. Csákányoroszló önkormányzatának 5,2 millió forint támogatást szavazott meg a testület,
Csörötneknek 4,8 millió forint jutott. Perenye és másik
három település támogatásáról (ha lesz erre pénz) később
döntenek.
Cs.P.
A Települési Önkormányzatok
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mindennapok

A katasztrófavédelmi törvény kimondta a
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és
a megyei tűzoltó parancsnokságok összevonását. A fővárosban a polgári védelmi parancsnokság önálló állami szervezet volt, a
fővárosi tűzoltóság pedig önkormányzati; az állami és önkormányzati szervezeteket viszont nem lehet összevonni, így
mindkettő önálló maradt. A jogszabály értelmében azokat a
katasztrófavédelmi feladatokat, amelyeket a törvény a megyei katasztrófavédelemre ró, a fővárosban a polgári védelem
látja el, kivéve a tűzoltóság szakmai felügyeletét. A két szervezetnek együttműködési kötelezettsége van. A nem szakmai
jellegű kérdéseket pedig együttműködési megállapodás szabályozza. Budapest polgári védelmi szervezetéről, a kerületi
szervezetek felállásáról és feladatairól Benkovics Zoltán ezredest, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság vezetőjét kérdezte munkatársunk, Hajós Anna.

VÉSZHELYZETRE
FELKÉSZÜLTEN
– Lehet-e megelőzni egy katasztrófát?
– Vannak olyan veszélyek, amelyeket,
tudatos, célratörő munkával meg lehet előzni. Ilyenek a különböző üzemi
balesetek, amelyek a technológia betartatásával, a folyamatos ellenőrzéssel, a korszerű jelzőrendszerek alkalmazásával, a dolgozók szakmai felkészítésével megelőzhetők. A természeti
katasztrófák közül az árvízről előre
tudjuk, ha lesz, nagyjából egy héttel
korábban azt is, hogy milyen vízállással tetőzik. Ennek megfelelő védekezési intézkedéseket hozunk. Például
2002-ben volt olyan terület, amelyről több száz embert kellett kitelepíteni. Természetesen vannak olyan katasztrófák, amelyeket nem lehet előre jelezni, ilyenek a hirtelen viharok,
amilyen a mátrakeresztesi és a mádi
nagy esőzés volt. Itt már csak a mentést lehet végrehajtani, ahogy a földrengésnél is.
– A polgári védelem folyamatosan
kapcsolatban áll az előrejelző szervezetekkel, intézetekkel?
– Igen. A fővárosban a természeti katasztrófák közül meghatározó az ár-
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víz. Földrengés évente egy-kettő, s
olyan kicsiny fordul elő, amelyet csak
a nyugalomban lévő emberek érzékelnek. A polgári védelem kapcsolatban
áll az ezt mérő obszervatóriummal,
az országos főügyelet adja meg a számunkra a jelzéseket. De Budapest,
határozottan kijelenthetem, nem
földrengésveszélyes terület. Az árvizet tartjuk a legveszélyesebbnek,
ezt követi a szélsőséges időjárás. Veszélyforrás még több veszélyes üzem.
Szerencsére a sok, kétséges technológiájú kis üzem nagy része megszűnt,
a megmaradtaknál pedig technológiai váltásra, a folyamatokat felügyelő
számítógépes rendszerek telepítésére,
védelmi infrastruktúra kiépítésére
került sor. Az Európai Unió megalkotta az úgynevezett Seveso irányelveket (a név az olaszországi városkát
jelzi, ahol egy vegyi gyár robbanása
okozott katasztrófát), amelyek tartalmazzák, hogy melyek azok a veszélyes
anyagok, amelyeket ﬁgyelembe kell
venni, és milyen mennyiségük sorolja
ezeket más-más biztonsági feltételek
megkövetelése mellé. Az ilyen üze-

meknél belső és külső védelmi tervekkel kell rendelkezni, a lakosságot
tájékoztatni, és mindezt folyamatosan ellenőrizni kell. A Seveso-s üzemek körül a következő évtől elkezdődik egy monitoring és riasztórendszer
kiépítése a költségvetési lehetőségek
függvényében. Ezekben a felhasznált
veszélyes anyagokat kimutató szondákat helyeznek el, amelyek a kiáramlást azonnal jelzik a polgári védelemnek. A rendszer alkalmas a lakosság
riasztására is.
– Ezek az üzemek, bár kialakításukkor
a város szélén voltak, ma már körbeépültek. A veszélyes anyagokat pedig
oda is, onnan is szállítani kell…
– Bár ez a helyzet valóban nem szerencsés, a veszélyes üzemekről viszont tudjuk, hol vannak, milyen
anyagot és mennyit tárolnak, illetve
gyártanak, s hogy egy katasztrófa esetén azok terjedésére a szél és a meteorológiai viszonyok függvényében milyen sebességgel lehet számolni. Tervezhetőek a védekezési, az{esetleges
kitelepítési feladatok. Most készülnek
digitális térkép alapján a térinformatikai rendszereink, szakembereinknek a meteorológiai adatok betáplálásával a számítógép egy gombnyomásra kirajzolja a veszélyeztetett területet. Az alapvető probléma a veszélyes
anyagok szállítása. Miután Budapest
körgyűrűje nem épült meg, az M3asról minden ilyen szállítmány a fővároson, leginkább a Hungária körúton áthalad. Egy veszélyes anyagot
szállító járműnek a balesete például
a Róbert Károly körúton beláthatatlan következményekkel járna, hiszen
nem tudjuk, mi szabadul ki, annak
milyen a terjedése, kibocsátási intenzitása. Megelőző intézkedésként
a rendőrséggel, a közlekedésfelügyelettel közösen vegyi áru felderítő szolgálatunk rendszeresen tart veszélyes
áru felderítő, úgynevezett ADR-ellenőrzéseket. A vegyi felderítő szolgálatunk 24 órás munkát lát el, a tűzoltók
kérésére a felműszerezett laborkocsi
a három szakemberrel a helyszínen
vegyi felderítő tevékenységet végez
a döntéselőkészítés érdekében, tehát,
hogy milyen és mennyire mérgező
az anyag, szükség van-e, vagy sem
a lakosság kitelepítésére, és ha igen,
akkor mekkora körben...

– A vasúti vagy vízi szállítás kevésbé veszélyes?
– Az átrakodó pályaudvarok is a főváros szívében vannak, ha nem húzzák
be a vállalathoz iparvágányon a vagont, hanem átfejtik, az is veszélyforrás. A Dunán is szállítanak veszélyes anyagot, ezt is folyamatosan ﬁgyelemmel kísérjük. A Duna–Rajna–
Majna veszélyhelyzeti értesítő rendszer is jelez. A hazai szervek folyamatosan rögzítik a Dunán áthaladó
veszélyes szállítmányokat, az engedélyező hatóságok megküldik az értesítéseket.
– Hogyan oszlik meg a katasztrófavédelmi feladat a fővárosi polgári védelem és az önkormányzatok között?
– A katasztrófavédelem állami feladat. Viszont Budapest összes kerületében van polgári védelmi kirendeltség, amely a polgármesteri hivatalban
tevékenykedik, azért, mert az önkormányzati törvény a polgármester feladatává teszi a katasztrófavédelem helyi irányítását. Ilyenkor államigazgatási jogkörében, mint egyszemélyi vezető, jár el a polgármester. A fővárosban működik egy védelmi bizottság,
ennek elnöke a mindenkori főpolgármester. A bizottság tagjai azoknak
a szervezeteknek a vezetői, akik ebben a feladatrendszerben részt kell,
hogy vegyenek. Mint például fővárosi
rendőrkapitány, a fővárosi tűzoltóparancsnok, a fővárosi polgári védelem
igazgatója, a különböző rendvédelmi
szervek és a közművek vezetői. Katasztrófa esetén összehívják a védelmi bizottságot, a résztvevők elmondják javaslataikat, és a főpolgármester
dönt, miként irányítja a teendőket. A
védelmi bizottság katasztrófavédelmi operatív törzse döntéselőkészítő
szervezet, amelynek a vezetője én vagyok. A kialakult helyzet függvényében a stábom által előkészített javaslatot továbbítom a főpolgármesternek,
aki dönt, hogy elfogadja, vagy sem.
Ez egyrészt szakmai, másrészt politikai személyi felelősség is. Ugyanígy
minden kerületben működik katasztrófavédelmi bizottság: itt a kerületi
polgári védelmis, a kerületi operatív
törzs, a kerületi tűzoltóparancsnok
és a többi megfelelő vezető vesz részt
a döntés-előkészítésben. A kerületi
operatív törzset az itteni önkormány-

zat alkalmazottai közül jelöli ki a polgármester. Például azt, aki a szükséghelyzetben a kiürítésért felelős, célszerű a lakásügyi osztályon dolgozók
közül választani. A kijelöltek számára
a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság tart kiképzést, illetve szakmai
gyakorlatokat, valamint törzsvezetési
gyakorlatot négyévenként, folyamatosan ellenőrzi a munkájukat, prevenciós terveiket. A polgármesterek
saját jól felfogott érdekükben segítik
a kerületi irodák munkáját.
– Van-e minderre pénz?
– Van. A fővárosban a Belügyminisztérium tervezi az állami költségvetést, a feladat elvégzését támogatja
a főváros is, a közgyűlés évente nyújt
a működéshez, a technikai fejlesztéshez különböző összeget. A kerületi polgári védelmi munkát a helyi
önkormányzatok költségvetéséből is
támogatják. Nyilván egy olyan kerületnél, amely kevésbé veszélyeztetett,
kisebb ez a forrás. Például a negyedik kerületben, ahol nincs veszélyes
üzem, s a Duna is távolabb van. Veszélyelhárítási tervvel azért rendelkeznek, hiszen a más kerületekben levő üzemek az időjárás függvényében
veszélyeztethetik, s veszélyt hozhat
rájuk a vegyi anyagok szállítása is.
– Hogyan tudják ellenőrizni a kerületi
veszélyelhárítási munkát?
– Nem feladatunk az önkormányzatok ellenőrzése. Állami szervezet vagyunk, amelynek a feladata az önkormányzat bázisán valósul meg. A veszélyes üzemek előre bejelentett ellenőrzésekor az illetékes tűzoltósággal, környezetvédelemmel, a kerületi
önkormányzat környezetvédelmisével együtt jelenik meg a polgári védelem. Az úgynevezett „zöldkommandós ellenőrzésben”, amelyet a belügyi
és a környezetvédelmi tárca illetékesei hajtanak végre, is részt veszünk.
– Hogyan lehet a lakosságot a veszélyhelyzetekre felkészíteni?
– Sokkal több kiadványra és felvilágosításra lenne szükség, hogy a napi
életben bekövetkezhető mégoly katasztrofális események esetén szükséges és fontos lépésekkel tisztában
legyenek az emberek. Minden évben
tartunk gyermekversenyeket általános és középiskolásoknak a felvilágosítás érdekében.

Nagyobb becsben
a helyi tûzoltók
Korszerűsített tűzoltólaktanyát, új tűzoltószertárat avatott és csapatzászlót adományozott a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek Jászkiséren november 5-én dr. Lamperth
Mónika belügyminiszter. Beszédében hangsúlyozta, hogy
a magyar társadalomban a hivatásos szolgálatot ellátók
közül a tűzoltók örvendenek a legnagyobb közmegbecsülésnek, hiszen minden alkalommal bizonyítják, hogy
proﬁ módon teszik a dolgukat. Elmondta, hogy a magas
színvonalú munka fenntartásának biztosítéka az a több
évre szóló fejlesztési program, amelyben az eszközkorszerűsítés kapott elsőbbséget. A jó minőségű védőruhák
és eszközök azért kellenek, mert a tűzoltók biztonsága
a legfontosabb. Emlékeztetett arra, hogy belügyminiszteri
tevékenységének egyik első intézkedése volt visszaállítani a tűzoltók veszélyességi pótlékát. Megemlítette, hogy
noha vitáik vannak a szakszervezettel a tűzoltók munkaidőcsökkentésének ügyében, a kormány arra törekszik,
hogy a problémát az európai uniós normák szellemében
fokozatosan megoldja.
A 2005. december 1-jétől köztestületté alakuló kadarkúti egyesület Somogy megyében a negyedik lesz, amely
önkéntes tűzoltóságként működik. A belügyminiszter
2005. november 11-én ünnepélyes keretek között felavatta
a Kadarkúti Önkéntes Tűzoltóság épületét. A Belügyminisztérium által 6,5 millió forinttal támogatott Kadarkúti
Önkéntes Tűzoltóság megalakulásával tíz környező település több mint nyolcezer lakosának élete lesz biztonságosabb. A belügyminiszter elmondta, hogy az épület átadása
része annak a tíz éves katasztrófavédelmi stratégiának,
amelyben kiemelt feladat csökkenteni a mentő-tűzvédelmi szempontból ellátatlan területek számát, elérni, hogy
minden bajba jutott ember lehetőleg tizenöt percen belül
szakszerű segítséget kapjon az ország bármely tájékán.
Ennek a célnak az elérése érdekében a kormány erősíteni
kívánja az önkéntes köztestületi tűzoltóságokat.
Még ebben az esztendőben nyolc hasonló tűzoltóság
megalakítását támogatják az országban, így a számuk
összesen ötvenötre emelkedik. Az elkövetkező hetekben átalakulni szándékozó tűzoltó egyesületek pénzügyi
alapjának ﬁnaszírozására 70 millió forintot különítettek
el a költségvetésben.
K. J.
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Ajkán
Az ajkai önkormányzat – ismereteink szerint – országosan is egyedülálló formáját választotta a beruházások támogatásának, új munkahelyek kialakításának. Két éve módosított rendeletük alapján, a helyi
gazdaságélénkítő program keretében a beruházók a tárgyévi befizetett építményadó 50 százalékát igényelhetik önkormányzati támogatásként. (Az indoklás szerint a beruházási támogatás csekély összegű állami
támogatásnak minősül, amelyre az
uniós 69/2001/EK bizottsági rendelet
és a 85/2004.(IV.19) kormányrendelet 12.§ előírásai az irányadók. A 3 év
viszonylatában a támogatás összege
nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.) A feltételek között szerepel, hogy a pályázó 3 évig tevékenységét fenntartja,
illetőleg a beruházással létrejött vagy
megvalósított eszközt szintén 3 évig
nem idegeníti el.
Ugyancsak az ajkaiak vezették be
a munkahelyteremtő önkormányzati
támogatást. A feltételeknek megfelelő
ajkai telephelyű egyéni és társas vállalkozások, valamint a külföldi részvétellel működő, új munkahelyeket
létrehozó társaságok pályázhatnak
erre a helyi költségvetésből ﬁnanszírozott támogatásra, amely munkahelyenként 200 000 forint. Az a vállalkozó, aki pályakezdőt, vagy 50 év
feletti munkanélkülit foglalkoztat,
250 000 forintra tarthat igényt. Pályázhatnak azok a munkanélküliek
is, akik a megyei munkaügyi központ
által meghirdetett, munkanélküliek
vállalkozóvá válását segítő munkahelyteremtő támogatási feltételekkel
önfoglalkoztatókká válnak. Az elmúlt
két évben összesen mintegy 400 új
munkahely kialakításához kaptak támogatást a vállalkozások. Ezzel a támogatással valósult meg idén februárban egy ötven megváltozott munkaképességűt foglalkoztató rehabilitációs létesítmény is. Juhász Ferenc

Debrecenben
A debreceni önkormányzat adóelengedéssel, -mérsékléssel, előközművesített vagy közművesített területek jutányos árú bérbe- vagy használatba adásával csalogatja a városba a
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tőkét. A két ipari parkban teljes infrastruktúra várta-várja a beruházókat. A déli ipari park – amelyik legelőször a texasi székhelyű National
Instruments első külföldi telepének
adott helyet, nemrégiben telt be, hamarosan újat kell nyitni. Ide a már
korábban is a városban lévő csapágygyár települt, tízmilliárd forintos beruházással. Nemcsak az épületük lesz
új, hanem az egész gyártási eljárás is.
A fejlesztés során több száznál több
új munkahelyet teremtenek. Amikor
kiderült, hogy a városban lesz az ítélőtábla – ami sok jogász, adminisztrátor és más segéderő alkalmazását
valószínűsíti – az önkormányzat azzal segítette a minél hamarabbi megvalósulást, hogy a pénzszűkében lévő Igazságügyi Minisztériumnak 99
évre használatba adta a leendő intézmény telkét.
Gőz József

Edelény környékén
A 20–30 százalékos munkanélküliséggel küszködő edelényi kistérségi társulás pályázati forrást nyert
a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja keretében, egy
hosszú távú foglalkoztatási stratégia,
illetve a jelenlegi helyzet kezelésére
alkalmas, úgynevezett foglalkoztatási paktum megfogalmazására. Baranyi Ferenc, a kistérség központjaként működő Edelény önkormányzatának sajtószóvivője elmondta,
hogy ebbe a munkába a helyi intézmények és társadalmi szervezetek
mellett bevonják a munkaügyi központot és a legnagyobb foglalkoztatókat is. Ezek közül az újak összesen
135 embernek adtak munkát: hatvannak a csokoládégyárban, hatvannak a
betonelem-gyárban, s tizenötnek egy
asztalos-üzemben. Az új létesítmények a volt bányaterületen épültek,
ahol a szennyvízcsatorna kivételével (amelynek bekötéséhez támogatást nyújt az önkormányzat) kiépült
infrastruktúra fogadta a beruházókat. A 45 települést magába foglaló,
több mint 30 ezer lakosú kistérségben a közcélú és közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások elnyerése azért is fontos, mert
míg az előző parlamenti ciklusban
évről-évre 150–200 embert foglalkoztató közmunkák folytak, az idén

már egyetlen ember sem jutott ilyen
módon jövedelemhez, s jelenleg nincs
támogatott álláslehetőség. A munkahelyek megőrzése közügy: a közintézményeknél dolgozók az elbocsátások
elkerülése érdekében lemondtak a ﬁzetésemelés lehetőségéről.
T. Á.

A hevesi kistérségben
A 38 ezer lakosú, 17 települést magában foglaló hevesi kistérségben egyrészt közcélú, közhasznú és közmunka programokkal segítik a foglalkoztatást. Másrészt a helyi fejlesztésekre vonatkozó pályázatok kiírásánál
előnyben részesítik a térségben dolgozó vállalkozásokat, kedvezményes
árú telkekkel, közműfejlesztéssel segítik a munkahelyteremtő beruházások megtelepedését, illetve szakmai segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak pályázatok elkészítéséhez.
A kistérség központjaként működő
Heves polgármestere, Kontra Gyula
elmondta, hogy kistérségi szinten az
idén havonta és átlagosan, mintegy
száz ember dolgozik közhasznú, közcélú és közmunkán az önkormányzatok, illetve a helyi munkaügyi központ együttműködése nyomán. Főleg parkkarbantartást végeznek, tisztítják a vízelvezető árkokat, illetve
például családgondozókként tevékenykednek. A kistérség mindemellett egyfajta pályázati ﬁgyelőként is
működik: felhívják a vállalkozások
ﬁgyelmét a pályázati lehetőségekre,
több esetben segítenek a pályázatok
elkészítésében, vagy a potenciálisan
szóba jöhető vállalkozó helyett önkormányzatként, vagy kistérségként
nyújtják be egy-egy fejlesztésre a tendert . Ilyen például a térség szélessávú informatikai hálózatának kiépítése.
Ezen kívül a munkaerőpiaci igények figyelembevételével működtetik a hevesi Eötvös József szakképző
intézményt, ahol akár egy-egy gyors
tanfolyam indításával is tudnak reagálni a szakképzési követelményekre. Ugyancsak a helyi vállalkozásokkal egyeztetve, elsődlegesen a munkahelyteremtés szempontjaira ﬁgyelemmel készítik el a térség gazdasági
szerkezetváltási programját. Heves város önkormányzata indul a gazdasági
tárca iparipark-pályázatán. (tréba)

Kadarkút az aprófalvas Somogyország legfiatalabb, egyszersmind tizennegyedik városa, amelyben 7-8
százalékos a munkanélküliség. Augusztus 21-én Verkman József polgármester nagy reményekkel vette át
a belügyminisztertől a város kulcsát,
jól tudván, hogy ezután is az egyik
legfontosabb dolga lesz tőkeerős céget csalogatni a településre. Éppen
most alakítanak ki egy négy hektáros iparterület a szárítóüzem mellett,
hogy elsősorban újabb vállalkozások
verjenek gyökeret. Azt tervezik, hogy
ingyen bérbe adják a területet, amelynek kedvezményes megvásárlására is
mód lesz. Egy könnyűipari üzem Kadarkútra költözik Kaposvárról, ami
azért is előnyös, mert a szakmunkásképzés helyben megoldott, lévén egy
több lábon álló, meglehetősen sokféle
proﬁlú, érettségit is adó iskola működik itt. A helyi vállalkozások megerősítését ugyancsak fontosnak tartják
a kadarkúti képviselő-testület tagjai.
Két ﬁatal pályázati referens folyamatosan nyomon követi a kiírt pályázatokat, és minden információt megad
a vállalkozóknak a sikeres szereplés
reményében. A város vezetői jelenleg
egy ellátó szervezet létesítését tervezik, amely 10–15 személyt alkalmazna a különféle karbantartási, városgazdálkodási munkákra. A legsürgetőbb feladat a hajdani Áfész-iroda,
a Strass-féle épület felújítása, amelyre jó lenne, ha mielőbb felkerülhetne
a Városháza felirat.
(lőrincz)

Mórahalmon
A Csongrád megyei kisváros, Mórahalom polgármestere, Nógrádi
Zoltán szerint a gazdaságfejlesztés
legnagyobb korlátja a szakhatósági
rendszer és az államigazgatás működésének lassúsága, rugalmatlansága, valamint a rendkívül bonyolult
jogszabályi környezet. Ráadásul az
önkormányzatok ﬁnanszírozása még
nem volt olyan katasztrofális, mint
most, amikor minden szabad pénzeszközüket a törvények által előírt
kötelező feladatok ellátására kell fordítani. Amíg voltak szabad pénzeszközeik, addig célzottan tudtak ipari
infrastruktúrafejlesztésbe és munkahelyteremtésbe beruházni. Az önkor-

mányzat napjainkban kedvezményes
telekárakkal, a telephelyengedélyhez
szükséges környezetvédelmi beruházások ﬁnanszírozásával és közigazgatás fejlesztési programokkal segíti
a vállalkozások letelepedését. A polgármester a munkahelyteremtés állami ösztönzőit is hiányolja, megszűntek a vállalkozói övezetekhez kapcsolódó adókedvezmények, illetve
a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtését segítő célzott állami
támogatások.A turisztikai beruházások és az idegenforgalomhoz kapcsoló
termékfejlesztések területén azonban
egy kisebb önkormányzatnak is lehetősége nyílik arra, hogy egzisztenciát
teremtsen a helybélieknek. Igaz, csak
keveseknek.

Nagyatádon
Az 12 500 lakosú Nagyatádon 9–10
százalékos a munkanélküliség. A környén tizenöt. A Rinya-parti város képviselő-testülete kimondta: az a cég,
amely a településen új vállalkozást indít, vagy termelőüzemet létesít, három évig adómentességet élvez. Vonzó a közművesített, s meglehetősen
jutányos áron – az általános forgalmi érték ötven százalékáért – kínált
iparterület, mert olcsón hozzájuthat
a pályázatokhoz szükséges saját tulajdonú ingatlanhoz. Ormai István polgármester szerint: a portugál faszállító és -feldolgozó céget is ez motiválta,
amikor a közelmúltban Nagyatádon
telepedett le, s harmincnégy helybeli
szakmunkásnak és betanított munkásnak ad kenyeret. Így értékesítettek telket egy győri vállalkozónak is,
aki zöldség-gyümölcs-mélyfagyasztó
üzemet kíván létrehozni. Már megvan
az építési engedélye is, és a GVOPpályázattól remél pénzt. Ha felépül
az üzem, újabb száz személynek lesz
biztos munkahelye. A meglévő vállalkozások is részesülnek kedvezményben, ugyanis ha növelik állományi
létszámukat, akkor ezzel arányosan
csökkenthetik az iparűzési adójukat.
Az elmúlt időszakban ez a kedvezmény 100–120 munkahelyet teremtett. Ormai István maga is sokat tett
azért, hogy két nagy múltú üzemben,
a Nagyatádi Konzervgyárban, illetve a
Komplex Gépipari Rt.-ben ne szűnjön
meg a termelés. Zajlik a felszámolás

A megyei munkaügyi központ közreműködésével kezdték meg működésüket a az úgynevezett Foglalkoztatási Információs Pontok
(FIP). Elsősorban a kirendeltséggel
nem rendelkező városokban, nagyobb községekben nyílik lehetőség
a munkaügyi szolgáltatások megismerésére. A FIP-helyeken és a Teleházakban az érdeklődők aktuális
állásokról, képzésekről, munkaerőpiaci programokról, munkavállalási
engedélyekről, alkalmi munkavállalói könyvekről és támogatási formákról tájékozódhatnak.

FIP

Kadarkúton

ugyan mindkét helyen, de a termelés
is folyik, ugyanis más, idegen cégeket
sikerült meggyőznie arról, hogy béreljék ki az üzemeket, és az ott dolgozó
mintegy kétszáz munkást alkalmazzák. Aztán ha lezajlik a felszámolás,
bérlőből vevőkké léphetnek elő, ami
már eltökélt szándékuk.
Lőrincz Sándor

Nyíregyházán
Nyíregyháza ökormányzata az ipari
park projektjének megvalósításához
1996 végén vásárolt egy 107 hektáros területet, ahol 1999-ig kiépítette
az infrastruktúrát. Elsőként a Flextronics létesített itt gyárat, majd folyamatosan érkeztek a betelepülők,
jelenleg összesen 15 cég mintegy háromezer embert foglalkoztat. Diczkó
József, a Nyíregházi Ipari Park Kft. vezetője elmondta, hogy magánbefektetők bevonásával újabb száz hektárnyi
terület tesznek alkalmassá az ipari
beruházások fogadására. Az itt dolgozók száma folymatosan növekszik,
bár nagy a ﬂuktuáció. Jobbára nem
elbocsátásokról van szó, mert ha éppen nincs kellő megrendelés-állomány, akkor a munkaadók átmenetileg átcsoportosítják a közvetítő cégektől bérelt munkaerőt. Elmúlt az
a világ, amikor egy cégnél dolgozott
mondjuk ezer ember, s ha közülük
kétszáznak nem volt munkája, akkor is ﬁzették őket. A hírek szerint a
közeljövőben a Flextronics, továbbá
az Elektrolux újabb beruházása után
több százzal növekszik a dolgozói létszámigény. Ezek cégek elégedettek
A Települési Önkormányzatok
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az itteni munkaerővel, Diczkó József
kevésbé az, mert nincs elegendő magasabban kvaliﬁkált, tehát szakközépiskolai, illetve technikusi, mérnöki, informatikusi végzettséggel rendelkező szakember. Szerinte az ipari
park fejlesztésénél a főiskola tudáspotenciálja gyakorlatilag nem jöhet
szóba, mert a Nyíregyházán képzett
több mint 10 ezer hallgató közül csak
kilencszáz lesz gépész üzemmérnök,
s csak háromszáz végez közülük nappali tagozaton.
Az ipari parkba betelepült cégek
egyébként 2004. december 31-éig részesültek iparűzésiadó-kedvezményben, ez megszűnt, de az átlagosnál kisebb telekárért kínált infrastruktúra
továbbra is vonzó marad. Az önkormányzat segít a betelepülőknek, többek között abban, hogy a menedzsmentjük megfelelő minőségű lakóhelyet találjon magának. A tartós foglalkoztatás egyik kulcsa, hogy Nyíregyháza jó város, itt érdemes hosszú
távra berendezkedni. És ha például
például a Flextronincsnál azt látják,
hogy mondjuk Ukrajnában megszilárdul a gazdasági-jogi környezet, s
az olcsó munkaerő okán ott létesít
üzemet, a nyíregyházit akkor sem
számolja fel. Egyebek között azért
sem, mert a várost hamarosan elériaz
M3-as autópálya, amihez ipari parknak közvetlen csatlakozása lesz.
Cs. Gy.

Nyírlugoson
A nemrégiben várossá nyilvánított
Nyírlugos önkományzata még nem
volt város, amikor saját erőből konszolidálta a gazdálkodását. Az általa
létrehozott önkormányzati kht. öntözéses, kordonos zöldség- és gyümölcstermesztésére alkalmas telepet
alakított ki, s várható egy konzervüzem beindítása is.
Az önkormányzatnak mintegy ötszáz hektárnyi erdeje van, amivel tartósan érdemes foglalkozni, mert a területnek 2–3 faállomány-nemzedéket
ki kell nevelnie addig, amíg visszaaalakítják szántófölddé. A község Lugosi Lendület című komplex foglalkoztatási programja lehetőséget adott
a képzettség és a szaktudás hiányából adódó hátrányok csökkentésére. Ötven család életminősége javult,
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a rendszeres munkavégzésből származó jövedelem stabilizálta a résztvevők és családjaik anyagi helyzetét.
A piacképes ismeretek megszerzésének köszönhetően tizenheten betanított erdőművelő, tizenheten betanított parkgondozó szakmáról szereztek tanúsítványt, tizenöten elvégezték az általános iskola 5-6. osztályát
és mezőgazdasági ismeretekből tettek
sikeres vizsgát. A projektbe beépített
kommunikációs, tanulás-módszertani, álláskeresési technikák elsajátítása
és a kulcsképesség-fejlesztő tréning
eredményeként a csoporttagok önbizalma erősödött, újraértékelték helyzetüket, javult a kifejezőkészségük,
megismerkedtek a munkahelykeresés
formáival, eszközeivel, a velük, mint
munkavállalókkal szemben támasztott követelményekkel. A program 8,5
hónapos foglalkoztatási szakasza során a betanított erdőművelők összesen 191,6 hektárnyi erdőt gondoztak.
A betanított parkgondozók folyamatosan ápolták a szabadidőparkot; 29,2
hektáron gondozták a közterületet,
tisztították, karbantartották az önkormányzati utakat, a belterületi csatornákat, a tereket, a parkolókat, továbbá részt vettek a köztemető bővítésében, s összesen 41,2 hektáron
végezték el az évszaknak megfelelő
munkákat.
Az önkormányzati kht. jelenleg tíz
embert tovább foglalkoztat. A programból kieső személyeknek az elkövetkező 8,5 hónapban szociális, mentális segítséget nyújtanak, valamint
utánkövetéssel segítik elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.
Nyírlugos és Cserhágó között van
egy részben infrastruktúrával ellátott, ipari parknak alkalmas 30–40
hektáros terület, amelynek egy része már az önkormányzaté, s a teljes
tulajdonjogát szeretné megszerezni.
A még 500–600 hektárnyi szabad terület átkerült a nemzeti földalapkezelőhöz. Annak elküldték kérelmüket, amely arra irányul, hogy e területet adják a falu önkormányzatának
bérbe, vagy ha lehet, térítésmentesen
használatába, hogy kiadhassák azoknak, akik mezőgazdazdasági termeléssel kívánnak foglalkozni, de nincs
földtulajdonuk.
Cselényi György

Pusztaszabolcson
A MÁV elővárosi motorvonattenderének győztese, a svájci Stadler AG
kétmilliárd forintos beruházással
Pusztaszabolcson építi meg az ország
legkorszerűbb járműkarbantartó üzemét. A jövőre elkészülő létesítményben a Budapest–Pusztaszabolcs, Budapest–Tatabánya és Budapest–Székesfehérvár között közlekedő, FLIRT
típusú motorvonatok karbantartását
végzik majd, továbbá motorvonatokat
gyártanak. Mivel a vonatokhoz speciális ablaküveget, ülést, csomagtartót
és még sok mindent kell előállítani,
a cég becslése szerint mindez 15001800 új dolgozó felvételét indokolja Magyarországon. Czompó István
pusztaszabolcsi polgármester szerint
az új üzem nemcsak új munkahelyeket teremt a helyiek számára – az új
vonatok karbantartása és tisztítása is
ötven ember foglalkoztatását igényli – hanem a települést is „fejleszti”.
A motorvonatok a hajnali-reggeli
órákban harmincpercenként közlekednek majd, s a tervek szerint később elérik Dunaújvárost is.
(káposztás)

Szegeden
A tudásalapú gazdaság megteremtését, az infrastruktúra fejlesztését
és a vállalkozások számára megfelelő környezet kialakítását nevezte
az önkormányzat legfontosabb munkahely-teremtési eszközeinek Nagy
Sándor, Szeged városfejlesztési alpolgármestere. A város önkormányzata
az egyetemmel és az akadémia biológiai kutatóközpontjával összefogva
létrehozta a Biopolisz Kft.-t, amelynek feladata az élettudományok területén létrejövő kutatási eredmények
hasznosítása. A kezdeményezés célja
szabadalmak, termékek és az ezeket
hasznosító csúcstechnológiai cégek,
így magasan kvalifikált munkaerőt
igénylő állások létrehozása. Hasonló
kezdeményezés működik az informatika területén. Az e-Szeged konzorciumban az önkormányzat és az informatikai cégek mellett szintén részt
vesz az egyetem, amely azon túl, hogy
reklámozza a szegedi szoftveripart,
egyfajta katalizátor szerepet is betölt.
A kezdeményezés egyik első eredményeként a Siemens növeli Szegeden

a szoftverfejlesztéssel foglalkozó alkalmazottai számát. Amiben persze
szerepe lehet annak is, hogy az év végére eléri a várost az autópálya. Az alpolgármester különösen fontosnak
tartja a repülőtér és a logisztikai központ fejlesztését, amely részint közvetlenül is munkahelyeket teremt, részint más cégek fejlesztéseihez, letelepedésének kínál hátteret.
A szegedi alpolgármester elmondta, az önkormányzat igyekszik a vállalkozások számára megfelelő környezetet teremteni. A cégeknek elsősorban az új beruházásokhoz szükséges adminisztrációban tudnak segítséget nyújtani.

Székesfehérvárott
Hagyományos iparágban ruház be,
és mozdíthatatlan technológiát telepít
Székesfehérvárra 70 millió euró értékű beruházása keretében az amerikai
tulajdonú Alcoa-Köfém Kft. A 2007
végégig tartó fejlesztés során új gyáregységet és 186 új munkahelyet hoznak létre.
Európában egyedülálló technológiát alkalmaznak majd, s a cégnél úgy
számolnak, hogy ekkorra a jelenlegi 800 millió dollár körüli árbevétel
várhatóan 20 százalékkal emelkedik
és a termékeket szinte teljes egészében exportálják. Fehérváron gyártják majd a repülőgép hajtóművekbe
és ipari gázturbinákba a precíziós
öntvényeket, amelynek anyagvizsgálatát is itt végzik.
A hengerműben az autóiparban
használt hőcserélő lemezek gyártását bővítik néhány ezer tonnáról évi
40 ezer tonnára, a keréktermék gyáregységben pedig az Alcoa által kifejlesztett és szabadalmaztatott felületkezelési eljárást vezetik be.
Az Alcoa 1993-ban vásárolta meg
a Köfémet és 1996-ban lett 100 százalékos tulajdonosa. Jelenleg 5500 munkavállalót foglalkoztat, így a társaság
a 12. legnagyobb munkaadó Magyarországon.
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Vámospércsen
A munkanélküliséggel küszködő vámospércsi önkormányzat egy egy
vállalkozásnak rendkívül méltányos
áron adta el a volt városi géptelep kétharmadát, csak azért, hogy el ne men-

jen. Egy másik vállalkozónak jelképes összegért adtak el telket, épületet
és üzemet, emellett gépbeszerző pályázatok megnyeréséhez segítették,
csakhogy minél több helyi lakost alkalmazhasson.
gj

Vasmegyeren
Vasmegyer önkörmányzatának jelentős a szerepe abban, hogy a faluban
évi 250 ezer tonna kukorica és zöldborsó feldogozására alkalmas zöldségszárító (fagyasztva szárító) üzemet létesített a norvég Dtech As cég,
amely közvetlenül huszonöt, közvetve pedig több száz embernek ad munkát. Az önerős beruházáshoz 500 millió forint vissza nem térítendő támogatással az állam is hozzájárult.
Az üzemavató ünnepségen – amelyen lapunk is képviseltette magát
– Veres János pénzügyminiszter elmondta, hogy a támogatást rövid
időn belül megtérülő befektetésnek
tekinti. A norvégok adókat fognak
ﬁzetni a Vasmegyeren folytatott tevékenységük után, s remélhetően a nyereségük egy részét ismét Magyarországon fektetik be.
Vass Imre, Vasmegyer polgármestere kifejtette, hogy mivel az itt élők
megélhetésének fő forrása a mezőgazdaság, a létesítmény számukra biztosíték a helyben megtermelt
termékek felvásárlására és feldolgozott értékesítésére. A vasmegyeriek
büszkék az országos szinten is jelentős szárító üzemre, amelynek révén
a falu neve messziföldön is híressé
válhat. Az üzem az új vállalkozóknak kedvet adhat ahhoz, hogy tevékenységük színhelyéül Vasmegyert
válasszák, az egyetemet, főiskolát
végzett fiatalokat pedig ösztönözheti a hazatérésre. Vass Imre lapunk
kérdésére elmondta, hogy az önkormányzat az üzem létesítése előtt kikérte a lakosság véleményét. A gyárat
más helyeken akarták felépíteni, így
próbálkoztak vele például Dániában,
Ausztriában, sőt, Nagykanizsán is, de
Vasmegyeren kedvezőbb fogadtatásra találtak. A norvégok kötelezettséget vállaltak arra, hogy azon munkaköröket, amelyekhez nem szükséges
egyetemi, vagy főiskolai végezettség,
a vasmegyeri lakosság köréből töltik
be. Csak a magas műszaki képzettsé-

get kívánó operátori feladatok ellátására hoztak a falun kívülről munkavállalót. A trondheimi beruházó
a második legnagyobb mezőgazdasági cég Norvégiában. Az ügyvezető
igazgató, Helge Rossvold elmondta,
hogy egy amerikai ügyfelük nála is
boldogabb annak okán, hogy hamarosan megkaphatja az itt előállított
termékeket. Ő maga 3 és fél éve jött
Magyarországra. Korábban az USA
Missisipi államában kérdezték tőle,
tud-e fagyasztott borsót és kukoricát
szállítani. Londonban is ugyanerre
voltak kíváncsiak. Magyarországon
néztek nyersanyag után, majd a vasmegyerieknél találtak az üzem felépítésére alkalmas területet. Pályáztak
Sapard támogatásért, majd miután
2001 szeptemberében kézhez vették
a jóváhagyást, elkezdték az építést,
ami igen bonyolult volt, több mint
három évig tartott. Az itt alkalmazott technológiával működő, ennél
nagyobb üzem nincs Európában.
Nyolcmillió eurót fektettek be eddig,
de még egy gyár éítését tervezik, mert
a nemzetközi piacokon jól eladható az
itt megtermelt áru.
csgy

Veszprémben
Veszprémben éppen a közelmúltban
szűnt meg az a gyakorlat, hogy bizonyos nagyságrendű beruházások esetén kedvezményt nyújtottak az iparűzési adóból. Külön kedvezményben
részesültek azok a beruházók, amelyek kutatás-fejlesztési területen bővítették tevékenységüket. Tény, hogy
a megyeszékhelyen a becsült munkanélküliségi ráta jóval a megyei átlag
alatt van, 5 százalék körüli. Az elmúlt
időszakban a városban működő cégeknél nem volt jelentős létszámleépítés, sőt, többen további fejlesztéseket terveznek új munkahelyekkel.
Néhány nyugat-európai cég Veszprémbe telepít kutató-fejlesztő részlegeket, hasznosítva az egyetem szellemi kapacitását. Így az önkormányzat
ma már inkább a befektetők fogadási
feltételeinek könnyítésével, a hatósági munka gyorsításával segíti a vállalkozásokat. Más kérdés, hogy a kiskereskedők érdekvédelmi szervezetei
szerint a nagy bevásárlóközpontok
„beengedésével” a város ellehetetleníti őket.
J.F.
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Politikusképzés
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
A képzés célja a politikusi szerepvállaláshoz szükséges elméleti
és gyakorlati ismeretek átadása.
Elméleti kurzusok: Alkotmánytan, Parlamentarizmus,
Önkormányzatiság, Államháztartás, Közbeszerzések,
Közéleti etika, Politikai szociológia, Politikai kultúra,
Politikai marketing, Médiajog, Karrier tanácsadás.
Gyakorlati tréningek: Politikai- és Személyiségmarketing,
Személyiségfejlesztő tréning,
Beszéd- és kommunikációs gyakorlatok,
Tárgyalástechnika, Viselkedéskultúra, Informatika,
Médiaarculat stb.
A képzés ajánlott a parlamenti és önkormányzati választásokon
indulóknak, pártpolitikusoknak, -aktivistáknak, közéleti szerepet vállaló civil szervezetek tagjainak.
A képzés időtartama: 120 óra, 2005 novemberétől
2006 márciusáig.

További információval
a Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kara
szolgál az érdeklõdõknek
tel.: (06-72) 501 599/3003,
e-mail: bauerne@ajk.pte.hu
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AKKREDITÁLT

ZAJVIZSGÁLATOK
Zajvédelmi szolgáltatásaink

 Zajmérőműszer-forgalmazás (Az ATLAS INNOGLOBE Kft.
a PULSAR zajmérő műszerek kizárólagos magyarországi forgalmazója.)
 Akusztikai tervezés és kivitelezés, zajszigetelés, zajpanaszok
kivizsgálása magán- és középületekben
 Zajvédőfalak, töltések, támfalak, növénysávok tervezése, kivitelezése és fenntartása
 Zajvizsgálatok: forgalomszámlálásos közúti, vasúti és légi,
valamint üzemi és ipari zajanalízisek, a zajcsökkentés tervezése és kivitelezése

Akkreditált mintavételek
 Talaj-, talajvíz-, hulladék-mintavételek
 Környezetvédelmi felülvizsgálatok, szakvélemény-készítés

1221 Budapest, Magdolna utca 6.
Telefon/fax: 229-0333
www.atlasco.hu

Komárom – újjászületõ városközpont
Komáromban a közelmúltban fejeződött be az a beruházássorozat, amelynek keretében új arculatot kapott
a városközpont, az Igmándi út és környéke. Az utat – az Erzsébet híd tövébe épült Tesco áruház kivitelezéséhez kapcsolódva – teljes hosszában, a hídfőtől a körforgalomig újították fel. Az útburkolat- és közműfelújítások során a város vezetése igényes, az épített környezetbe illeszkedő dekoratív világítási berendezésekkel kívánta kiváltani a régi acéloszlopos közvilágítást. Választásuk a Tungsram-Schréder Rt. által
gyártott Viadukt típusú kandeláberekre esett, amelyeken a Sealsafe® optikai rendszerű, IP 66 védettségű,
nátrium fényforrással üzemelő Góliát Eger lámpatestek biztosítják az út szabványos megvilágítását. Minden oszlopra kovácsoltvas virágtartó és egyedi zászlótartó került, valamint külön csatlakozóaljzat szolgál
áramvételezésre a karácsonyi díszvilágítás számára. A díszített kandeláberek hangulatosabbá, emberközelibbé tették a forgalmas, üzletek tucatjainak helyet adó Igmándi utat. Várhatóan még ebben az évben
– ugyancsak a Tungsram-Schréder Rt. közreműködésével és az általa gyártott egyedi pavilon felállításával
– felújítják a híd tövében lévő régi artézi kutat is.
Iklódi Emil

Tungsram-Schréder
Világítási Berendezések Rt.
2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel.: 26/568-000
Fax: 26/568-001
E-mail: tus@schreder.hu
www.schreder.hu
www.kandelaber.com

Egy tisztább jövőért

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

BÁTONY–METALL

Ipari és Kereskedelmi Kft.

3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.
Tel.: 32/ 553-160, 32/553-162
Tel./fax: 32/353-274
E-mail: batonymetall@mail.globonet.hu
Web: www.batony-metall.hu
A Települési Önkormányzatok
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