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című, e lapszám 4-5. oldalán közölt irásunban egy sokakat foglalkoztató témára térünk vissza. 
Lóderer Miklós Csákberény polgármestere levélben írta meg, hogy teljes mértékben egyetért a de-
cemberi lapszám MINDENKI CSALÓDOTT című írásával, különösen a 3. pont, Mindent meg 
kell tenni kezdetű megállapításával. „Ideje már, hogy csakis olyan ágazati előírás készüljön, ami 
reálisan teljesíthető. A többit fel kell függeszteni”, írja. 

Elsősorban újságírók 
– és a TÖOSZ-sajtódíj 
várományosára vonatkozó 
javaslatokat megfogalmazók – 
figyelmébe ajánljuk 
lapunk 12-15. oldalán 
közölt írásainkat, 
azt remélvén, 
hogy az önkormányzati 
választások időpontjának 
megváltoztatására irányuló 
legújabb 
TÖOSZ-kezdeményezésnek 
ezúttal lehet foganatja. 
Lehet, amennyiben 
a sajtó munkatársai 
nem csupán kérdezik róla,
hanem ösztökélik 
a támogatására 
a parlamenti pártokat.

című, lapunk 5-6. oldalán olvasható írá-
sunk a hét országos önkormányzati szövet-
ség egységes fellépésének, egy meghatalma-
zás nélküli aláírás miatt elégtelen eredmé-
nyét, a korábbi egység megbomlásának rövid 
történetét, következményét és tanulságait 
taglalja. A tanulságok egyike, hogy az ön-
kormányzati törvényből hiányzik valami, 
amit – a törvényalkotói szándék szerint – 
tartalmaznia kellene. Ezt

című írás részletezi a 7. oldalon.

Hogy egy újságíró magáévá tette-e a TÖOSZ bármely javaslatát, az ugyan 
nem feltétele a TÖOSZ küldöttgyűlése által 2000-ben alapított sajtódíj el-
nyerésének, de a javaslattételre jogosított TÖOSZ-tag önkormányzatok 
tisztségviselői, a sajtó érdekképviseleti szervezetei, valamint a díj odaítélé-
séről márciusi ülésén döntő elnökség tagjai egyaránt figyelembe vehetik. 
Figyelembe vehetik például, hogy a díjra esélyesek publikált írásaikban 
mennyiben, miként és milyen eredménnyel segítették megvalósítani 
a TÖOSZ-nak egy olyan országgyűlési határozat megalkotását szorgal-
mazó indítványát, amely határozat – az indítvány szerint – a következő 
parlament és kormány számára körvonalazná az önkormányzatiság erősí-
tését, egyszersmind a helyi önkormányzatok működőképességet garantáló 
és a hatékonyságukat növelő, hosszú távra szóló szabályozási feladatokat. 
(Lásd az ÖNkormányzat tavaly novemberi lapszámában az Utolsó kísér-
let és a Becsületpróba című írásokat.)
A TÖOSZ sajtódíja a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük érdeké-
ben végzett áldozatkész és felelősségteljes újságírói tevékenység elismeré-
sére szolgál, s minden évben csak egy újságíró nyerheti el. Az eddigi dí-
jazottak: Aczél Gábor, az ÖNkormányzat főszerkesztője; Burkon Lászó, 
a Vas Népe munkatársa; Banda Jenő, az MTI munkatársa; Lőrincz Sán-
dor, a kaposvári helyi lapok munkatársa; Tanács István, a Népszabadság 
Csongrád megyei tudósítója. 
A díj idei jelöltjeire vonatkozó írásos, indoklást is tartalmazó javaslatokat 
a TÖOSZ titkárságára kell, legkésőbb február végéig eljuttatni. 

KI LEGYEN A TÖOSZ
SAJTÓDÍJASA 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMÛ FOLYÓIRATBAN 
MEGJELENTETNI SZÁNT HIRDETÉSEK TARTALMA,  

HELYE, TERJEDELME, TARIFÁJA ÉS FORMÁJA
A TÖOSZ folyóiratában  

csakis olyan fizetett hirdetések 
jelenhetnek meg – az egyes 

rovatokban, illetve a rovatok 
között –, amelyek megrendelői  

a helyi önkormányzatoknak  
a maguk jól felfogott érdekében 

segíteni szándékoznak,  
s legalábbis bővítik  

az önkormányzatoknak szánt 
szolgáltatások, eszközök  

kínálatát.  
A lap vagy nyomdakész  

hirdetéseket (pr-cikkeket) közöl, 
vagy azokat a szerkesztőség 

szakemberei – külön  
megrendelésre – elkészítik  

(írják, szerkesztik,  
megtervezik, kivitelezik). 

A hirdetések (pr-cikkek)  
terjedelme  

és közlési tarifája forintban

belső fekete-fehér oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 140.000
1/2 (kb. 225 cm²) 80.000
1/3 (kb. 150 cm²) 70.000
1/4 (kb. 110 cm²) 50.000
1/8 (kb. 52 cm²) 30.000
1/16 (kb. 25 cm²) 20.000

belső, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 200.000
1/2 (kb. 225 cm²) 140.000
1/4 (kb. 110 cm²) 90.000
1/8 (kb. 52 cm²) 60.000
1/16 (kb. 25 cm²) 40.000

hátsó, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 240.000
1/2 (kb. 225 cm²) 160.000

címoldalon, az oldal alján: 
1/4 (kb. 110 cm²) 160.000 
1/8 (kb. 52 cm²) 100.000

A nyomdakész  
hirdetéseket  
a szerkesztők  
EPS-formátumban 
kérik (tükörméret: 
174x245 mm, vágott 
méret: 203x284 mm) 
CD-n, vagy  
az aczel@toosz.hu  
e-mail címre.  
Az elkészítendő  
hirdetésekhez szánt 
illusztrációt  
(logót, képet)  
eredetiben 
(szkennelhető 
minőségben) kérik  
a szerkesztőség  
címére, illetve  
nagy felbontású 
 JPG-formátumban  
a fenti e-mail címre.

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós  
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,  
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,  

elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.
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har
cok

bomlott az országos önkormányzati 
érdekszövetségek korábbi egysége.

A költségvetési vita során külön 
akció indult a kistelepülések helyze-
tének javítása érdekében. A TÖOSZ 
részéről ebben a folyamatban ak-
tív, személyes munkát végzett Dicső 
László, Alsómocsolád polgármestere, 
a TÖOSZ Baranya megyei tagozatá-
nak vezetője. A kis lélekszámú falvak 
támogatási rendszerének javítása ér-
dekében ő volt – dr. Wekler Ferenc, 
a KÖSZ elnöke és a dr. Zongor Gábor, 
a TÖOSZ főtitkára mellett – az egyik 
aláírója annak a levélnek, amelyben 
a miniszterelnök segítségét kérték 
(a levél mellékelve). A kistelepülési 
érdekképviseleti munkában a parla-
menti képviselők közül kiemelkedően 
aktívan vett részt a szocialista Hal-
mai Gáborné, aki egyben Szekszárd 
megyei jogú város alpolgármestere. 
Részleges sikernek tekinthető, amit 
elértek: az ötszáznál kevesebb lako-
sú községek településüzemeltetési, 
igazgatási és sportfeladatainak mi-
nimális támogatására előirányzott 
másfélmillió forint megduplázódott, 
emellett az 1500-nál kevesebb lako-
sú, óvodát, 1–4. évfolyamos iskolát 
fenntartó települések gyerekenkénti 
támogatásának összege a benyújtott 

javaslat szerinti 25 ezerről 45 ezer fo-
rintra növekedett.

A miniszterelnöknek írt levélre 
adott válaszban mind a Belügymi-
nisztérium (dr. Bujdosó Sándor), mind 
a Pénzügyminisztérium (dr. Várfalvi 
István) helyettes államtitkára lehet-
séges kisegítő megoldásként említi 
az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő helyi önkormányzatok 
támogatását. Bár az Önhiki-igénylés 
feltételei a beterjesztett javaslatban 
foglaltaknál valóban kevésbé szigo-
rúak (a megtakarítási elvárás nem 3, 
hanem csak 2 százalék), a kistelepü-
lések helyzetén a kisegítő megoldás 
nem változtat. Az önkormányzati 
és közigazgatási rendszer átalakítása 
és a hozzájuk kapcsolódó finanszíro-
zási reform tovább nem halogatható. 
A tavaszi parlamenti választásokat 
követően elkerülhetetlen a változta-
tás, így az idei év költségvetésének 
értékelése még korai. A kérdés a vá-
lasztás évében is az, hogy mikor lesz 
politikai bátorság – és az ehhez szük-
séges egység – a valóság belátására, 
és az ennek alapján – azaz a lehető-
ségek és a valós igények összevetése 
alapján – végrehajtott átfogó változ-
tatásra. 

Sólyom Z.   

 A 2005. december 19-én elfogadott 
költségvetés számai – a beterjesztett 
javaslat számaihoz mérten – sok más 
érdekvédelmi szervezet álláspontja 
szerint az önkormányzati lobbi sike-
rét tükrözik. A 14,7 milliárd forint-
nyi többletforrás, meg a tervezett 28,3 
milliárd forint államháztartási tarta-
lékból a bérfejlesztés részleges fedeze-
tére felszabadított 22 milliárd forint 
kevesebb ugyan a remélt összegnél, de 
sikerült elérni, hogy az önkormány-
zatok 2006. évi költségvetési támo-
gatása hozzávetőleg legalább azonos 
tavalyi évivel. Ez azonban minden-
képpen megszorítást jelent.

A részleges siker elérésében fon-
tos mozzanat volt, hogy az országos 
önkormányzati szövetségek kezdet-
ben közösen és egységesen léptek fel, 
s érzékelhető párbeszéd folyt az Or-
szággyűlés más-más frakciójában ülő 
önkormányzati érdekkörű képviselők 
között. Következetes és eredményes 
munkát végzett az MSZP-frakció ön-
kormányzati munkacsoportjának ve-
zetője, Jauernik István, aki folyamato-
san egyeztetett mind a parlamentben, 
mind a pártjában és a kormányzattal 
is. Rontotta az érdekérvényesítés ha-
tékonyságát, hogy a bérfejlesztésről 
szóló megállapodás ügyében meg-

A politikai rendszerváltozás óta gyakorlat, hogy a választási évek költségve-
tése bőkezűbb, mint a többi esztendőé. Az idei év ebből a szempontból uni-
kum, mert a korábbi három választási évtől eltérően nem beszélhetünk vá-
lasztási költségvetésről. Az önkormányzati szövetségek vezetői tudomásul 
vették, hogy az államháztartás szempontjából a mégoly reális igényeik is ir-

reálisak. A szokásos számháború lezajlott, a kormányzat szebb képet kívánt mutatni, mint 
a valóság, az ellenzék pedig a valóságosnál rosszabb helyzetet prognosztizált. A TÖOSZ kö-
vetkezetesen szorgalmazta, hogy a tényekről beszéljünk, ne próbáljuk bebizonyítani a keve-
sebbről, hogy az több.

VÁLASZTÁSI ÉV 
KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL

a választás évében
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A helyzetet értékelve a TÖOSZ elnök-
sége a 2005. december 13-ai ülésén 
kezdeményezte, hogy az országos ön-
kormányzati szövetségek közös ál-
lásfoglalással forduljanak a minisz-
terelnökhöz annak érdekében, hogy 
a kormányfő vizsgálja felül a megálla-
podás jogszerűségét és érvényességét. 
A TÖOSZ-javaslatot végül csak a Ma-
gyar Faluszövetség és a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége támogatta, 
a többi négy országos önkormányza-
ti érdekszervezet ezt nem tette meg. 
(A három szövetség közös állásfogla-
lása a következő oldalon olvasható.)

A miniszterelnöknek december 
14-én eljuttatott kezdeményezést 
az élet napokon belül felülírta azáltal, 
hogy december 19-én a parlament el-
fogadta a 2006. évi költségvetést, ben-
ne az OKÉT-ülésen megállapodásban 
rögzített mértékű béremelést, vala-
mint lehetővé tette az önkormány-
zatokat érintő 28 milliárd forintnyi, 
zárolásra szánt összegből 22 milliárd 
forintnak a bérfejlesztés céljára törté-
nő felszabadítását. 

Az OKÉT-megállapodásban foglal-
takat a kormányzat teljesítette, mivel 
a bérfejlesztés fedezetének fele szár-
mazik majd az állami költségvetési 
forrásból. 

A másik fele azonban hiányzik.
A TÖOSZ és két társzövetség 

együttes tiltakozása eredményte-
len maradt, mert nyilvánvalóvá tet-

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a hét országos önkormányzati szövetség 
elnöke által – 2005. október 21-én – aláírt közös állásfoglalás egyik sarkalatos 
pontjára szeretnénk felhívni miniszterelnök úr figyelmét.
 „A törvényjavaslat szerint megszűnik a ,Községek általános feladatai támoga-
tása’ jogcím. Egy újfajta támogatási jogcím kerül a 3. számú mellékletbe ,Tele-
pülési önkormányzatok feladatai’ megnevezéssel. Az új jogcím – elméletileg 
– három korábbi jogcím összevonásával készülhetett. Az új jogcím a következő 
gondokat veti fel:
•  megszűnik az 500 fő alatti lakosságszámú községeknél a támogatás 5 millió 

Ft értékhatára,
• a sportfeladatokat is ez a forrás támogatná,
•  a települési önkormányzat tömegközlekedéssel kapcsolatos feladataihoz is ez 

a forrás járulna hozzá.
Az új jogcímre összesen 19,1 milliárd Ft-ot tervez a törvényjavaslat. A vélhető 
három, 2005-ben működő jogcím együttes támogatási összege pedig 28,2 milli-
árd Ft. Az összevonás nem jelent feladatcsökkenést, ellenben a kistelepüléseket 
pénzügyileg ellehetetleníti, valamennyi meglévő kötelező feladathoz csökken 
a központi hozzájárulás.
A kistelepülések működőképességének fenntartása érdekében javasoljuk a ,Köz-
ségek általános feladatai támogatása’ jogcímet önállóan meghatározni, legalább 
a 2005. évi fajlagos összegekkel.”
Idő közben benyújtott és a koalíciós pártok által támogatott módosító javaslatok 
révén az eredeti helyzet némileg javult, viszont az intézménnyel nem rendelke-
ző 500 lakos alatti települések üzemeltetésének, működésének helyzete tovább-
ra sem biztosított.
A kérdéssel foglalkozott az Országgyűlés MSZP-frakciójának vidékpolitikai 
munkacsoportja és egyetértett a kistelepülések ügyének rendezésével. A Pénz-
ügyminisztérium munkatársának tájékoztatása szerint az érintett települések 
5 millió forintos támogatásának visszaállításához, a meglévő források kiegé-
szítéseként 3,6 milliárd forintra van szükség. Az igényelt összeg biztosításával 
a Kormány által tett lépések és ígértek hitelessé válnának, míg ennek elmara-
dása a legkisebb települések számára olyan üzenetet jelentene, amely ellentétes 
a Kormány programjával.
A kormányprogramban külön alfejezet – Esély a falunak és a magyar vidéknek 
– foglalkozik a kistelepülések ügyével: „A mai Magyarország egyik égető tár-
sadalmi problémája a falvak elnéptelenedése, a falun élők gyakran kilátástalan 
helyzete. Ez a folyamat azzal a veszéllyel jár, hogy elveszítjük egyik legnagyobb 
nemzeti, kulturális kincsünket. A magyar falu megmentése nemcsak nemzeti 
hagyományaink és kultúránk egyik fontos részének megőrzését, hanem egy élet-
mód fennmaradásának esélyét teremti meg.” 
Annak érdekében, hogy a kormányprogram megvalósuljon minimálisan szük-
séges az előzőekben részletezett kiegészítő forrás biztosítása.
Tisztelettel kérjük miniszterelnök urat, hogy tegye lehetővé a kistelepülések tá-
mogatásának helyreállítását, jövő évi működési feltételeinek biztosítását.
Bízunk miniszterelnök úr belátásában és bölcs döntésében, tisztelettel:

Budapest, 2005. november 22. 

 Dr. Wekler Ferenc Dr. Zongor Gábor Dicső László
 parlamenti képviselő, TÖOSZ-főtitkár, polgármester,

 polgármester a miniszterelnök a miniszterelnök  

 Községek, Kistelepülések  Önkormányzati  Vidékpolitikai Tanácsadó 

 és KistérségekOrszágos  és Közigazgatási Tanácsadó  Testületének tagja

 Önkormányzati Szövetsége Testületének tagja

BÉRTÁRGYALÁS
UTÁN

Az Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanácsban 
2005. december 7-én 
a 2006. évi bérmegállapodást 
dr. Magyar Levente 
az önkormányzati oldal képviseletében 
aláírta, noha az aláírásra 
a hét országos 
önkormányzati szövetség közül 
egy sem adott a számára 
meghatalmazást.

DOKUMENTUM



Ö N K O R M Á N Y Z A T 6
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

pénz jelentős részét felszabadítani. 
De nagyon valószínű, hogy amennyi-
ben nem született volna meg a gyors 
„egyetértés” a bérfejlesztéshez szük-
séges összeg felének állami fedeze-
téről, további milliárdokat lehetett 
volna megnyerni erre a célra. 

Természetesen ez csupán feltétele-
zés, a rideg valóság, ami tarthatatlan 
és tűrhetetlen, hogy a közszféra sen-
ki által nem – így a TÖOSZ által sem 
– ellenzett bérfejlesztése mértékének 
meghatározásakor az önkormány-
zatok teherbíró képessége (ismét) fi-
gyelmen kívül volt hagyható, s hogy 
emiatt a helyi bérterhek további nö-
vekedése jelentősen csökkenti az ön-
kormányzatok mozgásterét, gyengíti 
az önkormányzati autonómiát.

Dr. Zongor Gábor 
a TÖOSZ főtitkára

egy, hogy egy-egy megállapodás 
esetén az önkormányzatokat képvi-
selő, egyetértő partnernek mekko-
ra a társadalmi súlya, illetve, hogy 
a támogatottsága mennyire széles kö-
rű. Törvényi szabályozás hiányában 
is szükséges kialakítani az országos 
önkormányzati szövetségek közötti 
együttműködés alapvető szabályait, 
mert ellenkező esetben a mostanihoz 
hasonló helyzetek gyakorisága növe-
kedhet, s e helyzetekben a következe-
tes érdekképviseleti, érdekérvényesítő 
munka esetleges eredményétől ma-
guk az egyes szövetségek (vagy egyes 
szövetségi vezetők) foszthatják meg 
azokat, akiket együtt tartoznak kép-
viselni. 

Az egységes és következetes fel-
lépés eredményre vezet. A mosta-
ni esetben sikerült a zárolásra szánt 

te, hogy az országos önkormányzati 
szövetségek október végén tanúsított 
egysége felbomlott.

Az eset tanulságos és a béremelés 
fedezetének másik felénél jelentősebb 
hiányokra, hiányosságokra utal.

Nagyon régóta hiányzik egy tör-
vény, amely meghatározza az önkor-
mányzati szövetségek – és egyálta-
lán a társadalmi szervezetek – orszá-
gos voltának kritériumait. Ugyan-
csak törvényben szükséges rögzíteni 
az önkormányzati érdekegyeztetés 
elveit és módszertanát, valamint ga-
ranciarendszerét. 

A formális jogszabálytervezet-vé-
leményezést fel kell váltani az érdemi 
egyeztetéssel, amely minden esetben 
kitér a hatásvizsgálatra és a gyakor-
lati megvalósíthatóságra. A minden-
kori kormányzat számára se mind-

Állásfoglalás
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban 

2005. december 7-én létrejött megállapodással kapcsolatban
A hét országos önkormányzati szövetség 2005. október 21-én közösen elfogadott állásfoglalásban megfogalma-

zott elvárások figyelembe vételével történt az önkormányzati oldal képviselete az Országos Közszolgálati Érdek-
egyeztető Tanácsban.

Mint ismeretes az önkormányzati érdekképviseleti szervek nem tudták támogatni az OKÉT kormányzati és szak-
szervezeti oldalának tárgyalása alapján létrejött megállapodás-tervezetet, tekintettel arra, hogy továbbra sem láttak 
garanciát a 2006. évi béremelésekhez szükséges fedezet biztosítására, ezért nem vettek részt a december 5-i ülésen. 
A december 7-i OKÉT ülésre a hét szövetség ismételten rögzítette közös álláspontját, mely szerint:

„Az önkormányzati szövetségek közös álláspontja továbbra is az, hogy csak olyan mértékű minimálbér, köz-
tisztviselői és közalkalmazotti bérfejlesztést tartunk elfogadhatónak, amelyhez a Kormány a Magyar Köztársaság 
2006. évi költségvetéséről szóló T/17700 sz. törvényjavaslatban a megfelelő forrást teljes körűen biztosítja a kifi-
zető önkormányzatoknak.”

Az OKÉT december 7-i ülésén dr. Magyar Levente, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége el-
nöke felhatalmazás nélkül aláírta az önkormányzati szféra számára elfogadhatatlan megállapodást, amely tovább 
rontja az önkormányzatok működési helyzetét azáltal, hogy csak részlegesen biztosítja a bérfejlesztés fedezetét.

Alulírott országos önkormányzati szövetségek elítélik dr. Magyar Levente elnöknek, az önkormányzatok egy-
ségét megbontó magatartását és tiltakoznak a felhatalmazás nélkül aláírt megállapodás  ellen és az abban foglal-
takat nem tekintik számukra kötelező jellegűnek.

A közös állásfoglalással egyidejűleg kérik Gyurcsány Ferenc miniszterelnök urat, hogy vizsgálja felül a meg-
állapodás jogszerűségét és érvényességét. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok 85%-át, több mint 2700 helyi 
önkormányzatot tömörítő hat szövetség helyett csupán egyetlen szervezet, a mintegy száz kisvárost (3,1%-ot) ma-
gába foglaló Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetség elnöke írta alá a megállapodást egyértelművé 
teszi, hogy a kormányzat nem fogadhatja el partnernek az aláírót.

Budapest, 2005. december 14.

 Becze Lajos Dr. Gémesi György Dióssy László
 Magyar Faluszövetség Magyar Önkormányzatok  Települési Önkormányzatok 
  Szövetsége Országos Szövetsége

DOKUMENTUM
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A hiány egyidős újkori helyi önkormányza-
tainkkal.

Illetve alig valamivel öregebb náluk: a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi hatvanötö-
dik törvény megalkotásakor született.

Ez a törvény – amelynek egyébként számos 
baja van, s már régen megérett a módosítás-

ra – annak idején megteremtette Magyarországon egy, a hatalom 
megosztásán alapuló, önkormányzati típusú fejlődés lehetősé-
gét. Azért csupán a lehetősé-
gét, mert noha a jogszabály 
deklarálta a helyi közösségek 
önkormányzáshoz való jo-
gát, e jog gyakorlása feltéte-
leinek megteremtését a jogal-
kotókra bízta. Egyszersmind 
azonban kötelezte őket arra, 
hogy az ehhez szükséges jog-
szabályok megalkotása előtt 
ismerjék meg az érdekelt ön-
kormányzatok képviselőinek 
véleményét. 

A helyi önkormányzatok-
ról szóló törvényből nem 
az hiányzik, ami a hiányossá-
gának látszik, hanem az, ami 
úgy van benne, hogy nincsen 
benne.

„Az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek vé-
leményt nyilvánítanak az önkormányzatokat érintő jogszabályok 
és más állami döntések tervezeteivel kapcsolatban.” Ez a jogszabály 
102. paragrafusa második bekezdésének első mondata. Amit rög-
tön követ a második: „Az érdekképviseleti szervek álláspontjáról 
a központi döntést hozó szervet tájékoztatni kell.”

És akkor mi van? 
A gyakorlat azt mutatja, hogy az országgyűlési döntések javaré-

szét inkább a pártérdekek, semmint az önkormányzati álláspontok 
motiválják, mivel a törvény a jogalkotókat az önkormányzati véle-
mény figyelembe vételére nem kötelezi. Mégsem e kötelezettség hi-
ánya a jogszabály igazi hiányossága.

A törvényben benne van a kell szócska, ami voltaképpen a min-
denkori kormányt kötelezi, hogy bármely, az önkormányzatokat 
érintő törvényjavaslat beterjesztésekor ne mulassza el tájékoztatni 
a jogalkotókat a javaslatával esetleg ellentétes önkormányzati állás-
pontról sem. A parlament tehát nem alkothat(na) törvényt a helyi 
önkormányzatokat képviselő országos szervezetek álláspontjának 
ismerete nélkül. Hogy ezt mégis megteszi, annak oka ugyancsak 
a kell szócskát tartalmazó mondatban gyökerezik. „Az érdekkép-
viseleti szervek álláspontjáról a központi döntést hozó szervet tá-
jékoztatni kell.”

Kik ők? 
A törvényben benne van (a 102. paragrafus indoklásában) a he-

lyi önkormányzatok képviseleti módja (ami szerint a helyi önkor-
mányzatok közös érdekeik képviseletére, védelmére, illetve ezek 
előmozdítása céljából országos vagy területi érdekképviseleti szer-
vezeteket hozhatnak létre), s benne van, hogy e szervezetek közül 
az országosak jogosultak álláspontjukat a döntéshozók tudomá-
sára hozni. Ám míg a helyi önkormányzatok képviseleti módja 

nyilvánvaló, a törvényben az is benne van, hogy a képviselő (jogi) 
személye nem az.

Ki döntheti el, és milyen kritériumok alapján, hogy melyik ön-
kormányzati érdekszövetség területi, és melyik az, ami okkal-joggal 
nevezi magát országosnak? 

A mai országos érdekszövetségek közül a legrégibb és a legna-
gyobb esetében látszólag nem kétséges az országos jelző jogosultsá-
ga, mivel nem regionális és több helyi önkormányzat a tagja, mint 
a másik hat társzervezetének együttvéve. Az első szabadon választott 

kormánynak mégis mód-
jában állt e szervezetnek 
nemcsak az országos vol-
tát, hanem a puszta létét is 
megkérdőjelezni (s meg-
szűntnek tekinteni amiatt, 
hogy létrejöttekor tanácsok 
országos szövetsége volt), 
mint ahogy módjában állt 
az újonnan szerveződő ön-
kormányzati szövetségek 
közül a neki tetszőt (vol-
taképpen az általa verbu-
váltat) egyedüli magyarnak 
tekinteni. És módja volt ar-
ra, hogy sem a törvényter-
vezetekről, se más állami 
döntés tervezetéről sokáig 
semelyik más önkormány-

zati érdekszövetséget ne tájékoztasson. Ennek híján pedig bármely 
döntés előkészítésekor figyelembe vehető önkormányzati álláspont 
nem születhetett, noha a vélemény-nyilvánítást nem csupán meg-
engedi a törvény az önkormányzatok képviselőinek, hanem kifeje-
zetten – kijelentő módban fogalmazva („véleményt nyilvánítanak”) 
– igényli tőlük.

Kormányok mentek és jöttek, a hiány hiány maradt.
Születtek és megszűntek új, meg új, magukat országosnak dekla-

ráló önkormányzati érdekszervezetek, az újak közül – a „régi”, de 
megmaradva megújult TÖOSZ mellett – hatan maradtak a páston, 
s velük szemben az egymást váltó kormányok önbecsapó taktikája 
megosztani, s lehetőleg egymás elleni asszókra késztetni őket. 

Ez azért önbecsapó taktika, mert a kormányzatnak is létérdeke, 
hogy a helyi önkormányzatok működésére, gazdálkodására ható 
döntések kialakításának folyamatában még a jogszabálytervezetek 
előkészítésének szakaszában megismerje az önkormányzatok véle-
ményét. Igaz ugyan, hogy az egyes jogszabály-tervezetekről a helyi 
önkormányzatok különféleképpen vélekedhetnek, ám éppen ezért 
van szükség olyan szervezet(ek)re, amely(ek)nek álláspontja a kö-
zös önkormányzati érdekek felismerésén alapul. Hogy hány ilyen 
szervezet van, lehet, legyen, azt nem a szervezetek vezetőinek, nem 
is a kormánynak, hanem az országos jelző használatának feltételeit 
megszabó jogszabály alapján kellene az adott szervezet tagságának 
eldönteni.

Azt eddig valamennyi kormány felismerte, hogy az önkormány-
zatok érdekei a kormányzati érdekekkel olykor szükségképpen 
ellentétesek. De azt nem, hogy ez az ellentét egy olyan folytono-
san újratermelődő ellentmondáson alapul, amelynek feloldásában 
mindkét hatalmi ág képviselői egyaránt érdekeltek, mert feloldásuk 
elmaradása esetén az ország lesz működésképtelen. A. G.

a
HIÁNY
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– a polgármesterek mellett – ugyan-
csak jelentős szerepe volt az elmúlt 
másfél évtizedben.

Még egyszer 
a jubiláló  
polgármesterekrõl
Korábban a BM Központi Adatfel-
dolgozó, Nyilvántartó és Választási 
Hivatal által rendelkezésünkre bo-
csátott és általunk kontrolált adatbá-
zis alapján azt közöltük, hogy a leg-
utóbbi négy általános önkormányza-
ti választáson folyamatosan polgár-
mesterré 1017 személyt választottak 
meg. Idő közben nyilvánvalóvá vált, 
hogy a BM nyilvántartása nem teljes 
és nem pontos. A BM Önkormányza-
ti Tájékoztató 2005. évi szeptemberi 
száma² közli az első önkormányza-
ti választások óta polgármesteri, al-
polgármesteri, önkormányzati kép-
viselői és jegyzői tisztséget betöltők 
névsorát, de ez a lista is pontatlan, 
illetve hiányos. Mi figyelembe vet-

JUBILÁNS
a tizenhatodik évben

ÖNKORMÁNYZÓK
(Visegrád), Horváth Ádám (Bolhó), 
Kósa László (Nemesnép), Krebsz Fe-
renc (Zebegény), Laki Tibor (Vasalja), 
Marton Miklós (Kistolmács), Mar-
czin György (Magyarszerdahely), Mé-
száros István (Bácsbokod), Pál László 
(Hegyhátszentmárton), Rózsa József 
(Lengyel), Schnaider László* (Her-
ceghalom), Szabó József (Zalaújlak), 
Szijártó László (Bezeréd), Szilágyi La-
jos (Szigetmonostor), Tuska György 
(Ambrózfalva), Urbán Istvánné (Gát-
ér), Zuti Lajos (Alsóberecki). Az ÖN-
kormányzat 2005. szeptemberi szá-
mában tévesen szereplő polgármes-
terek: Agg Sándor** (Pápakovácsi), 
Farkas Dezső** (Dáka).¹

A pontosítás következtében a ko-
rábban közölt elemzésünk is értelem-
szerűen némi módosításra szorul, 
egyszersmind az elemzést kiegészít-
jük azokkal a szereplőkkel, akiknek 

A tizenöt éves megemlékezések ide-
je ugyan lezárult, de mi adósak ma-
radtunk. Az ÖNkormányzat 2005. 
szeptemberi számában köszöntöttük 
az önkormányzatok másfél évtizede 
funkcióban lévő első számú szerep-
lőit, ám a listánk nem volt teljes. Ha 
nem neveznénk meg őket, nem len-
nénk méltányosak azokkal a polgár-
mesterekkel szemben, akik – alap-
vetően a központi nyilvántartás fo-
gyatékossága miatt – a mi összegző 
összeállításunkból is kimaradtak.
Az idő közben elvégzett pontosítás 
szerint az általunk közölteknél hu-
szonhárom legalább négyszer meg-
választott polgármesterrel több van 
hivatalban, illetve kettővel kevesebb 
a tizenöt éve folyamatosan funkció-
ban lévő polgármester. 

Íme a korrekciós lista.
Az ÖNkormányzat 2005. szeptem-

beri számából kimaradt polgármes-
terek: Dr. Ács Imre* (Kisdér), Boros 
Béla* (Porpác), Burján Ernő (Nagy-
pirit), Császár József (Zalaszentg-
rót), Fehér Attila* (Felsőzsolca), Fe-
kete Jánosné (Sály), Hadházy Sándor 

¹ A *-gal jelölt polgármesterekről szóló Kimaradtak című 
írás megjelent az ÖNkormányzat 2005. 10. számában (12-
14. oldal). A**-gal jelölt polgármestereket négyszer válasz-
tották meg, de 1990-es megválasztásukat követően – mi-
vel köztisztviselői munkájuk mellett társadalmi megbí-
zatásban kellett volna ellátni településvezetői feladatukat 
– lemondtak tisztségükről, 1994-től folyamatosan főállású 
polgármesterek.

² Lásd: 15 éves a demokratikus önkormányzati rendszer – 
2005. október 1. – BM Önkormányzati Tájékoztató- 2005. 
szeptember- BM Kiadó

Véget ért a 2005. esztendő, magunk mögött hagytuk a tizenöt éves magyar 
önkormányzati rendszer ünneplését, a megyei és az országos megemlékezé-
seket, visszatekintéseket. A TÖOSZ elnökségének kezdeményezését elfogadva 
a megyei önkormányzatok által szervezett ünnepségeken adták át azokat az 
emléklapokat, amelyekkel a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 

és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, valamint az adott megye közgyűlé-
sének elnöke köszönte meg a másfél évtizedes folyamatos munkát a polgármestereknek, to-
vábbá a megyék döntése alapján mindazoknak – kiemelten jegyzőknek, főjegyzőknek, köz-
tisztviselőknek –, akik az önkormányzati rendszer megalapozásának és továbbfejlesztésének 
egyaránt a részesei voltak.
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tük a tájékoztatóban megjelenteket, 
de törekedtünk kontrollálni a köz-
zétett adatokat³. Ezek szerint 2002. 
október 20-án 1038 olyan személyt 
választottak polgármesterré, aki leg-
alább negyedszer nyerte el a lakosság 
többségének a bizalmát. Tehát a rend-
szerváltoztatást követően a települé-
sek egyharmadában mindig ugyanaz 
a polgármesterjelölt kapta a legtöbb 
szavazatot.

Az 1038 legalább négyszer megvá-
lasztott polgármester közül már csak 
1010-en vannak funkcióban, mert 
az érintettek köréből – a 32 időközi 
választás eredményeként – csupán 
négyen maradtak a helyükön.

A tizenöt éve funkcióban lévő 
polgármesterek területi megoszlása 
a korrekció figyelembevételével sem 
mutat túlzottan jelentős eltérést. Or-
szágos átlagban a települések 32 szá-

zalékában van olyan polgármester, 
aki 1990 óta betölti ezt a szerepet. 
A négyszeres továbbszolgálók aránya 
Bács-Kiskun (39%), Szabolcs-Szat-
már-Bereg (38%), valamint Nógrád 
(37%) és Somogy (37%) megye telepü-
lésein a legnagyobb, Jász-Nagykun-
Szolnok (24%), Tolna (24%) megyé-
ben, illetve Budapesten (17%) a leg-
kisebb (lásd a fenti táblázatot).

Politikai jelentősége miatt érdemes 
külön kitérni a fővárosban és a me-
gyei jogú városokban négyszer meg-
választott vezetőkre. Amint arról már 
említést tettünk, a főváros élén 1990 
óta folyamatosan dr. Demszky Gábor 
áll, ám a főváros 23 kerületéből mind-
össze háromban (a III., a IV. és a IX. 
kerületben) ugyanaz a polgármester 
tizenöt esztendeje. Mivel az 1990-es 
választási eredmények nem érhetők el 
a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyil-
vántartó és Választási Hivatal hon-
lapján – www.valasztas.hu –, ezért 
csak a legutóbbi három választás ada-
tait vehettük figyelembe. Ezek szerint 
Tarlós István (III. kerület) mindvé-
gig függetlenként, dr. Derce Tamás 

(IV. kerület) mindenkor az Újpestért 
Egyesület, valamint a Fidesz és válto-
zó összetételű egyéb jobboldali pár-
tok jelöltjeként, míg dr. Gegesy Ferenc 
(IX. kerület) mindvégig az SZDSZ 
színeiben, de 1994-ben még az MDF, 
KDNP és a Fidesz közös jelöltjeként, 
1998-tól viszont az MSZP-vel közös 
jelöltként tudott nyerni.

A megyei jogú városi polgármes-
terek közül csupán négyen vannak 
1990-től funkciójukban. Mind a né-
gyen szabaddemokrata politikus-
ként indultak, de a békéscsabai Pap 
János 1994-ben SZDSZ-Fidesz közös 
jelöltként győzött, míg a tatabányai 
Bencsik János 1998-tól – elhagyva a 
szabaddemokratákat – független-
ként győzedelmeskedett. A veszpré-
mi Dióssy László 1994-ben önálló-
an szabaddemokrata, majd 1998-tól 
SZDSZ–MSZP közös jelöltként nyert 
(2002-ben a két párthoz jelölő szerve-
zetként csatlakozott még a Szövetség 
Veszprémért Egyesület is.) A szek-
szárdi Kocsis Imre Antal az egyedü-
li, aki mindvégig SZDSZ-jelöltként 
nyerte meg a polgármesteri válasz-
tást. 

Tizenöt éve  
alpolgármesterek  
és jegyzõk
Tizenöt esztendő önkormányzati ju-
bilánsairól szólva nem feledkezhe-
tünk meg a polgármesterek elsőszá-
mú helyetteseiről, az alpolgármeste-
rekről és a szakmai munkát vezető 
jegyzőkről. A BM Önkormányzati 
Tájékoztatója felsorolja a 15 éve al-
polgármesteri tisztséget betöltőket, 
valamint a jegyzőket, főjegyzőket és 
körjegyzőket is. 

A közölt adatok szerint az ország-
ban összesen 138 olyan alpolgármes-
ter tevékenykedik, aki ezt a tisztsé-
gét 1990 óta betölti, vagyis négyszer 
választották önkormányzati képvi-
selőnek és mindegyik alkalommal 
a polgármester jelöltjeként a testü-
let választotta alpolgármesternek. 
Mintha bizony az alpolgármestersé-
get nehezebb lenne megtartani, mint 
a polgármesterséget, mivel a telepü-
léseknek csupán négy százalékában 
vannak negyedízben funkcionáló 
„második emberek”. Az érintett al-
polgármesterek területi megoszlását 

Terület
Települések 
(kerületek) 

 száma

Jubiláló polgármesterek

száma százaléka

Bács-Kiskun megye 119 46 39

Baranya megye 301 89 30

Békés megye 75 26 35

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 357 117 33

Budapest 24 4 17

Csongrád megye 60 18 30

Fejér megye 108 35 32

Győr-Moson-Sopron megye 182 57 31

Hajdú-Bihar megye 82 28 34

Heves megye 119 40 34

Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 19 24

Komárom-Esztergom megye 76 27 35

Nógrád megye 129 48 37

Pest megye 186 59 32

Somogy megye 245 90 37

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 88 38

Tolna megye 108 26 24

Vas megye 216 58 27

Veszprém megye 217 54 25

Zala megye 257 81 31

Összesen 3168 1010 32

³ A BM Önkormányzati Tájékoztatóban négy olyan pol-
gármester neve szerepe, akik már nem polgármesterek 
(az ecsegfalvai dr. Szoboszlai Árpád, a kömörői Juhász Fe-
rencné, a szentmártonkátai Karai István és a várgesztesi 
Hartdégen Sándor), viszont nem szerepel négy olyan pol-
gármester, akinek szerepelnie kellene (a bakonypéterdi Mázi 
László, a püski Zsoldos Ferenc, a petőfibányai Fekete László 
és a nagypiriti Burján Ernő). 
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lén megyében 50, Csongrád megyé-
ben 6, Fejér megyében 19, Győr-Mo-
son-Sopron megyében 26, Hajdú-Bi-
har megyében 23, Heves megyében 
29, Jász-Nagykun Szolnok megyében 
19, Komárom-Esztergom megyében 
17, Nógrád megyében 23, Pest me-
gyében 27, Somogy megyébe 20, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében 41, 
Tolna megyében 17, Vas megyében 5, 
Veszprém megyében 25, Zala megyé-
ben 24 jegyző jubilált. 

Az országban 16 olyan település 
van (Bácsborsód, Bordány, Géderlak, 
Gelse Gyöngyöspata, Homokbödö-
ge, Jászfényszaru, Káptalanfa, Ker-
kafalva, Nőtincs, Sajókeresztúr, Sza-
koly, Tápiószentmárton, Tépe, Tor-
das és Und), amelynek polgármes-
tere, alpolgármestere és a jegyzője is 
15 éve folyamatosan és együtt végzi 
a munkáját. Ez a fajta együttműködés 
és munkakapcsolat vélhetően a kö-
zösség javát szolgálta, mivel a három 
vezetőt a lakosság négyévente a csa-
patmunkára újból „felkérte”.

A BM Önkormányzati Tájékoz-
tató ünnepi összeállításának része 
a jubiláló önkormányzati képviselők 
több mint háromezer nevet tartalma-
zó jegyzéke (22–56. oldal), de ennek 
korrekt feldolgozáshoz nem állnak 
rendelkezésünkre megfelelő feltéte-
lek, így kontroll hiányában az adatok 
részletes elemzésétől eltekintünk. 

Sajátos települési önkormányzat 
viszont a fővárosi önkormányzat, 
amelynek 66 tagú közgyűlésében 
hat képviselő 1990 óta folyamatosan 
részt vesz részt a főváros vezetésében. 
A tizenöt éve fővárosi képviselők kö-
zül öten (Geberle Erzsébet, dr. Spira 
Veronika, Kollár György, Körmendy 
Ferenc és dr. Szolnoki Andrea) sza-
baddemokraták, egy pedig (dr. Ajkay 
Zoltán) szocialista.

A négyszer megválasztott telepü-
lési képviselők között vannak ország-
gyűlési képviselők, későbbi, illetve 
korábbi polgármestereket is. Csupán 
érdekesség, hogy a másfél évtizedes 
települési képviselők között van je-
lenleg is aktív politikai államtitkár 
(dr. Suchman Tamás, szülővárosában 
Marcaliban), valamint két, volt BM 
politikai államtitkár (dr. Kontrát Ká-
roly, Pápán és Pál Tibor, Budapest IX. 
kerületében). 

szemlélve megállapítható, hogy Bu-
dapesten és Békés megyében nincsen 
tizenöt éve folyamatos alpolgármes-
terséget betöltő személy és Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Komárom-Esztergom 
és Tolna megyékben is csupán egy-
egy, Csongrád megyében két, Fejér 
megyében három, Hajdú-Bihar me-
gyében négy ilyen közszereplő akad. 
Ezzel szemben a Nógrád megyei te-
lepülések tizenegy, míg Győr-Mo-
son-Sopron megyében a települések 
tíz százalékában négyszeresen meg-
választott alpolgármesterek dolgoz-
nak (14-en, illetve 18-an), összesen 
harmincketten. Baranya megye 13, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas megye 
12-12, Szabolcs-Szamár-Bereg me-
gye 11, Zala megye 9, Bács-Kiskun 
és Veszprém megye 8-8, Heves, Pest 
és Somogy megye 7-7 településének 
van tartós alpolgármestere. Érdekes-
ség, hogy a tizenöt éve funkcióban 
lévők közül 94-en (68%) olyan telepü-
lésen alpolgármesterek, amelyikben 
a polgármester személye ugyancsak 
változatlan. 

Az ország önkormányzati hiva-
talai közül 436-nak az élén tizenöt 
éve nem változott a jegyző személye. 
Tekintettel arra, hogy a jegyzőségek 
és körjegyzőségek száma folyamato-
san változik, az egyes megyék tekin-
tetében nem lehet értelmes arányo-
sítást végezni. A rendszerváltozta-
tás óta országosan összesen a jegy-
zők 27 százaléka végzi folyamatosan 
a munkáját. Figyelemre méltó, hogy 
három megyében (Békésben dr. Biri 
István, Fejérben dr. Merényi Zoltán 
és Jász- Nagykun-Szolnok megyében 
dr. Bozsó Péter) a főjegyző a megyei 
önkormányzat megalakulásától kezd-
ve betölti funkcióját. Budapest 23 ke-
rületből négyben (a IV-ben dr. Vitá-
ris Erzsébet, a XVIII-ban Erdősné dr. 
Balogh Zsuzsanna, a XIX-ben dr. Ist-
vándi Sándor és a XX-ben dr. Kiss Irén 
személyében) változatlan a jegyző. 
Ugyancsak folyamatos hivatalvezetői 
pozíciót töltenek be a megyei jogú vá-
rosok jegyzői közül öten (a dunaújvá-
rosi dr. Tóth István, a győri dr. Kovács 
Lajos, az egri dr. Estefán Géza, a ta-
tabányai dr. Bene Magdolna és a ka-
posvári dr. Kéki Zoltán). Bács-Kiskun 
megyében 34, Baranyában 12, Békés 
megyében 15, Borsod-Abaúj-Zemp-

Tizenöt éve  
a megyei közgyûlések 
tagjai
A tizenkilenc megyei önkormányzat 
közgyűlésének összetételét jelentős 
mértékben befolyásolta a választás 
módjának alakulása. Míg 1990-ben 
egyfajta sajátos, zömében a polgár-
mesterek által választott delegátusi 
szisztéma eredményeként jöttek létre 
a testületek, addig 1994-től a pártpo-
litikai szempontok kerültek előtérbe, 
így jelenleg a megyegyűlések kisebb 
parlamenteknek tekinthetőek. Emel-
lett az is megfigyelhető, hogy a párt-
elvű választás óta a megyék politi-
kai összetétele, legalábbis a megyék 
többségében leképezi a mindenkori 
parlamenti többséget, aminek követ-
keztében az állandóság kevésbé jel-
lemző a területi önkormányzati tes-
tületekre⁴.

Az előzőekben írtak következté-
ben, szemben a közvetlenül választott 
polgármesterekkel, a megyei közgyű-
lések által választott elnökök közül 
egy sincs, aki a politikai rendszer-
változás óta mind a négyszer elnyerte 
volna a többség bizalmát. A legtöbb-
ször, háromszor (1990-ben, 1998-
ban és 2002-ben) Gyenesei István⁵, 
a Somogyért Egyesület elnöke tudta 
elnyerni a megyei közgyűlés elnöki 
tisztségét. Rajta kívül a jelenlegi me-
gyei elnökök közül még Gyárfás Ildi-
kó⁶ (Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben), Balogh László⁷ (Bács-Kiskun 
megyébe) és Kuti Csaba⁸ (Veszprém 
megyében) azok, akik 1990 óta folya-
matosan tagjai az adott megyei ön-
kormányzati testületnek. A korábbi 
elnökök közül 15 éve az adott megyei 

⁴ A megyei választási rendszer változásáról és az eredmé-
nyekről lásd: Agg Zoltán: Politikai földrajz és a megyerend-
szer – Comitatus 2005. című könyvét.
⁵ Gyenesei István 1986-1990 között a Somogy Megyei Ta-
nács elnöke, majd Somogy megye első közgyűlési elnö-
ke volt. Az 1994-es választás utáni négyéves megszakítás 
után, 1998-tól országosan is egyedülálló módon, társadal-
mi szervezet veztőjeként és képviselőjeként folyamatosan 
vezeti Somogy megyét.
⁶ Gyárfás Ildikó 1990-től Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
közgyűlésének alelnöke volt, majd Szabó György elnök 1995. 
április 3-ával népjóléti miniszterré történt kinevezését köve-
tően megválasztották a közgyűlés elnökévé, az 1998–2002 
közötti ciklusban a szocialista párt frakcióvezetője a testü-
letben és 2002 ősze óta ismét elnök.
⁷ Balogh László az első ciklusban a Bács-Kiskun megyei köz-
gyűlés alelnöke, 1994-től elnöke, majd négyéves szünet után 
2002-től ismét a megyegyűlés, illetve a Megyei Önkormány-
zatok Országos Szövetségének elnöke.
⁸ Kuti Csaba 1990-től kezdve Balatonkenese nagyközség 
polgármestere volt, majd 2002-ben, harmadszori polgár-
mesterré választását követően lemondott településvezetői 
tisztségéről, miután megválasztották a Veszprém megyei 
közgyűlés elnökének, s ezt a tisztséget azóta eltérő politikai 
támogatottság mellet folyamatosan betölti.
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testület tagja Botos Gábor (Győr-Mo-
son-Sopron megyében), Zongor Gá-
bor (Veszprém megyében) és Varga 
László (Zala megyében)⁹.

A meg yei közg y ű lések közül 
– a Csongrád megyei kivételével – 
mindegyikben van legalább egy olyan 
képviselő, aki 1990 óta tagja a me-
gyegyűlésnek: az országban mind-
összesen 53 megyei testületi tag tölti 
be tizenöt éve ezt a funkciót. A köz-
gyűlési képviselőknek csupán 6,3 szá-
zaléka végzi munkáját folyamatosan 
a megyei önkormányzati testületben: 
a legnagyobb arányban (17,5%) So-
mogy, illetve Szabolcs-Szatmár-Be-
reg (10,4%), valamint Baranya (10%) 
és Komárom-Esztergom (10%) me-
gyékben, a legkisebb arányban Pest 
(2,5%) és Tolna (2,5%) megyékben 
(lásd a fenti táblázatot).

A megyei közgyűlések ötvenhárom 
tartós tagjának többsége polgármes-
ter is (összesen harmincketten azok!). 
A megyei választás módjából követ-
kezik, hogy a polgármester megye-
gyűlési tagok majd mindegyike (hu-

Bács-Kiskun meg yében  Ba logh 
László (MSZP, a közgyűlés elnöke, 
országgyűlési képviselő, Ficsor Jó-
zsef (SZDSZ, 15 éve polgármester is), 
Schindler János (MSZP, 15 éve pol-
gármester is), Török Gusztáv Andor 
(SZDSZ, 15 éve polgármester is);
Békés megyében Nagy Béla (SZDSZ, 
15 éve polgármester is), Szilágyi 
Menyhért (MSZP, 15 éve polgármes-
ter is); 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
Gyárfás Ildikó (MSZP, közgyűlési el-
nök, országgyűlési képviselő), Ma-
tusz Tamás (MSZP, 15 éve polgár-
mester is), Szabó György (MSZP, volt 
közgyűlési elnök, országgyűlési kép-
viselő);
Fejér megyében Borbély István (Fi-
desz+, 15 éve polgármester is), Schrick 
István (Fejér megyei egyesület jelölt-
je, 15 éve polgármester is), Szabados 
Tamás (MSZP, országgyűlési képvi-
selő);
Győr-Moson-Sopron megyében Bo-
tos Gábor (Győr-Moson-Sopron me-
gyei egyesület jelöltje, volt közgyűlé-
si elnök), Linter Tibor (MDF, 15 éve 
polgármester is), Mecséri Lajos (MDF, 
15 éve polgármester is);
Hajdú-Bihar megyében Katona Gyu-
la (MSZP, 15 éve polgármester is), 
Korcsmáros Sándor (MSZP, 15 éve 
polgármester is); 
Heves megyében Hangrád Lajos 
(MSZP), Keresztes György (Fidesz+), 
Lukács László (MSZP, 15 éve polgár-
mester is); 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
Bordás Imre (Önkormányzati szövet-
ség jelöltje, 15 éve polgármester is), 
Vadas Sándor (Fidesz+);
Komárom-Esztergom megyében 
Bérces József (Polgármesterek egye-
sülete jelöltje, 15 éve polgármester 
is), Bozori Endre (MSZP), Gerébi Ákos 
(MSZP), Haracska Ferenc (MSZP, 
polgármester); 
Nógrád megyében Bögös Tamás (Fi-
desz+), Rozgonyi József (MSZP ,volt 
országgyűlési képviselő);
Pest megyében Bodrogi Györgyné 
(SZDSZ, 15 éve polgármester is), Zsa-
dányi Lászlóné (MSZP, 15 éve polgár-
mester is);
Somogy megyében Feigli Ferenc 
(MSZP, 15 éve polgármester is), Gye-
nesei István (a Somogyért Egyesület 

szonkilenc!) 1990 óta települése első 
embere is. Ugyancsak nem meglepő, 
hogy még hárman vannak, akik ko-
rábban polgármesterként tevékeny-
kedtek. Az alapító megyegyűlési ta-
gok között kilenc jelenlegi és három 
volt országgyűlési képviselő is van. 

Az új típusú megyei választott tes-
tületekben 15 éve résztvevő közgyű-
lési tagok közül jelenleg a legtöbben, 
27-en (51%) az MSZP-frakcióban dol-
goznak, a másik három parlamen-
ti párt lényegesen kisebb számban 
képviselteti magát: a Fidesz és szö-
vetségesei 8 (15%), az MDF 4 (7,5%), 
az SZDSZ ugyancsak 4 (7,5%) köz-
gyűlési taggal. Érdemes kiemelni, 
hogy a társadalmi szervezetek jelölt-
jei pártelvű választás eluralkodása 
ellenére szép számmal vannak jelen 
– összesen tízen (19%) – a rendszer-
váltó megyei politikusok között. 

A közgyűlések jubiláló tagjai 
Baranya megyében Bálint Bánk (Fi-
desz+, 15 éve polgármester is, jelen-
leg országgyűlési képviselő), Bimbó 
István (MSZP, 15 éve polgármester 
is), Győri József (MDF), Hargitai Já-
nos (Fidesz+, polgármester, ország-
gyűlési képviselő);

Közgyűlések
Összes 

képviselő
Jubiláló 

képviselő
Százalék

Baranya megyében 40 4 10,0

Bács-Kiskun megyében 46 4 8,7

Békés megyében 40 2 5,0

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 59 3 5,1

Csongrád megyében 40 0 0

Fejér megyében 40 3 7,5

Győr-Moson-Sopron megyében 41 3 7,3

Hajdú-Bihar megyében 40 2 5,0

Heves megyében 40 3 7,5

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 40 2 5,0

Komárom-Esztergom megyében 40 4 10,0

Nógrád megyében 40 2 5,0

Pest megyében 80 2 2,5

Somogy megyében 40 7 17,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 48 5 10,4

Tolna megyében 41 1 2,5

Vas megyében 40 2 5,0

Veszprém megyében 40 2 5,0

Zala megyében 40 2 5,0

Összesen 835 53 6,3

⁹ A felsoroltak mellett négyszer megválasztott megyei köz-
gyűlési tag volt még a Vas megyei Pusztai Gyula, koráb-
bi közgyűlési elnök is, aki már nem élhette meg a 15 éves 
évfordulót.
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jelöltje, közgyűlési elnök), Lassu Ist-
ván (MSZP, 15 éve polgármester is), 
Lőrinczné Kiss Ilona (MSZP, 15 éve 
polgármester is), Németh Lajos (a So-
mogyért Egyesület jelöltje, 15 éve pol-
gármester is), Papszt Lajos (a Somo-
gyért Egyesület jelöltje, 15 éve polgár-
mester is), Sütő László (MSZP, 15 éve 
polgármester is); 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
Birta Sándor (MSZP, volt közgyűlé-
si elnök, volt polgármester), Karakó 
László (Fidesz+, 15 éve polgármester 
is, országgyűlési képviselő), Oláh Al-
bert (Független polgármesterek egye-
sületének jelöltje, 15 éve polgármester 
is), Sulyok József (MSZP, 15 éve pol-
gármester is), Szücs Ilona (Független 
polgármesterek egyesületének jelölt-
je, 15 éve polgármester is);
Tol na meg yében  Erős  Andrá s 
(MSZP);
Vas megyében Básthy Tamás (Fi-
desz+, volt polgármester, országgyű-
lési képviselő), Bauer Károly (Vas me-
gyei önkormányzati szövetség jelöltje, 
volt polgármester); 
Veszprém megyében Kuti Csaba  
(MDF, volt polgármester, közgyűlé-
si elnök), Zongor Gábor (MSZP, volt 
közgyűlési elnök, volt országgyűlési 
képviselő);
Zala megyében Rostonics László 
((MSZP, 15 éve polgármester is) Var-
ga László (MSZP, volt közgyűlési el-
nök, országgyűlési képviselő).

Ünnep után:  
folytatás következik?
Tizenöt év sikerei és kudarcai állandó 
önkormányzati szereplőinek jubileu-
ma után újabb fontos esztendő, 2006. 
a választások éve vette kezdetét. Nyil-
vánvaló, hogy a demokratikus hata-
lomgyakorlás leginkább a választások 
révén valósul meg, így – vélhetőleg az 
ünnepeltek közül is – sokan vagy nem 
indulnak az őszi választásokon, vagy 
pedig nem nyerik el immár ötödször 
a választópolgárok többségének a bi-
zalmát. 

Új korszak kezdődik 2006 őszén, 
ami – ha folytatás lesz, ha nem – 
az 1990 óta végzett közösségi mun-
kán alapul. Az, hogy következik-e 
folytatás, elsődlegesen a választópol-
gárok szándékán és akaratán múlik. 

Z.G.–A.G.

A TÖOSZ elnöksége 2005. végén is-
mét kezdeményezte, hogy az általános 
önkormányzati választások és az álta-
lános parlamenti választások ne egya-
zon évben legyenek. A kezdeménye-
zés – a korábbi években megfogalma-
zott javaslatokhoz hasonlóan – egy-
szersmind arra irányul, hogy az ön-
kormányzati választásokat a parla-
menti választási ciklusok felező ide-
jében lehessen megtartani.

A kezdeményezést indokolja , 
hogy 

• egyrészt a négyévenkénti kettős 
– parlamenti, majd önkormányzati – 
választás jelentősen megterheli a köz-
életet és elvonja a figyelmet a minden-
napi munkától, így a választási évek 
mind országos, mind helyi szinten a 
folyamatos munka akadályai;

• másrészt az önkormányzat i 
és közigazgatási reform szükséges 
bevezetésére is csak az önkormány-
zati választások után kerülhetne sor, 
amely a változtatások további elhúzó-
dását eredményezné;

• harmadrészt indokolt figyelembe 
venni, hogy az Európai Unió hétéves 
költségvetési időszaka 2007-ben kez-
dődik.

Mindemellett nem hagyható fi-
gyelmen kívül az a szempont sem, 
hogy a parlamenti ciklus felező ide-
jében megtartandó önkormányzati 
választások eredménye, mind a po-
litikai pártok, mind pedig a közvéle-
mény számára egyértelmű visszaje-
lezéssel szolgálna az adott kormány 
és ellenzéke tevékenységéről, mivel 
egy ténylegesen lebonyolított válasz-
tás minden közvélemény-kutatásnál 
pontosabban méri a választópolgárok 
véleményét. Fontos szempont továb-
bá, hogy a kormányok a parlamenti 
választási ciklusok első felében se fe-
ledkezhessenek meg az önkormány-
zatokról.

A TÖOSZ-javaslat szerint a jelen-
legi önkormányzatok választott kép-
viselőinek és polgármestereinek man-
dátumát egy évvel, 2007 októberéig 
lenne tanácsos meghosszabbítani; 
az új választási ciklus öt évre terjed-
ne ki, így 2012-ben már a parlamen-
ti ciklus félidejében lenne az önkor-
mányzati választás, majd azt követő-
en ismét fálidőben, négyévenként. 

A javaslat megvalósításához al-
kotmánymódosítás szükséges, mivel 
az alaptörvény egyértelműen rögzíti, 

HELYI 
VOKSOK 

IDEJE

A választási ciklusok lejártával, illetve az új 
választások közeledtével legalább négyéven-
ként visszatérő téma az országgyűlési képvi-
selői és az általános önkormányzati választá-
sok időpontjának, egymáshoz való viszonyá-

nak újragondolása. (Tizenöt éve az önkormányzati választás 
időpontját két ízben – igaz, csak egy-egy hónappal –meghosz-
szabbították, vagyis a megválasztott testületek mandátumá-
nak megnyújtása nem példa nélküli.)
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hogy az általános önkormányzati vá-
lasztásokat az előző általános válasz-
tást követő negyedik év október hó-
napjában kell megtartani. A javaslat 
szerint ideiglenes változtatásra kerül-
ne sor, így annak sincs akadálya, hogy 
a jelenlegi ciklus meghosszabbítása 
ne egy évre, hanem 2007. tavaszáig 
szóljon, mivel az októberi időpont 
amúgy sem szerencsés.

A választási időpont meghatáro-
zása kényes kérdés. Sólyom László 
köztársasági elnök a Népszabadság-
nak adott interjúban is jelezte, hogy 
a választási kampány negatív hatásá-
tól mentesítené a lakosságot, s ezért 
a két választás közelítésére törekszik. 
(Remélhetően ez a szándék nem esik 
egybe a rendszerváltó kormányzat 
belügyi tárcájának a két választás 
egyidejű lebonyolítására vonatkozó 
tervével, amely tervet annak idején 
éppen a TÖOSZ-nak sikerült elvet-
tetnie. Lásd erről külön írásunkat 
– a szerk.)

A TÖOSZ felvetésére reagáló ön-
kormányzati politikusok alapvetően 
egyetértettek a TÖOSZ javaslatával.

Kósa Lajos debreceni polgármester 
(Fidesz) nem változtatna a testületek 
jelenlegi mandátumán, viszont 2006-
ban öt évre, majd azt követően ismét 
öt évre növelné azt, így 2016-ban ke-
rülne az önkormányzati választás 
a parlamenti ciklus felező idejére.

Toller László pécsi polgármester 
(MSZP) még egyszerűbb javaslattal 
élt, amely szerint a jelenlegi testület 
mandátuma hosszabbodna meg két 
évvel, így már 2008-ban elérhető len-
ne a kívánt cél, vagyis a felező időben 
történő választás.

A kezdeményezés természetesen 
csakis átfogó és széles körű politikai 
egyetértés esetén valósítható meg. 
Ezért a TÖOSZ elnöksége a politikai 
pártokhoz fordult a javaslat megfon-
tolása és támogatása érdekében. 

A változtatásra kevés az idő, mivel 
még a jelenlegi parlamentnek kellene 
– az idei parlamenti választási ered-
ményének ismerete nélkül – döntenie 
az alkotmánymódosításról. A kérdés 
az, hogy a politikai pártok képesek-e 
napi érdekeiken túlmutató, hosszabb 
távú döntések meghozatalában egyet-
értésre jutni.

Sólyom Z.

Nem unjátok? Ezt kérdezte tőlem egy 
újságíró a minap, napjaink ama kevés 
igazi hírlapíróinak egyike, akik a na-
pilapok szerkesztőségeiben gürcölve, 
a maguk rovatába és meghatározott 
témakörébe mintegy bebörtönözve is 
képesek maradtak megküzdeni azért, 
hogy a szerintük fontos dolgokról – 
az előre meghatározott terjedelemnél 
többet, vagy éppen hír helyett publi-
cisztikát – írhassanak.

A SAJTÓVISSZHANG
Negyven sor, mondja – jó esetben 
– a szerkesztő (vagy a rovatvezető), 
amikor a TÖOSZ-nak az önkormány-
zati választások időpontjának meg-
változtatására irányuló kezdeménye-
zéséről értesül, esetleg hozzá teszi: 
kérdezd meg erről a pártokat. Ezzel 
kifújt. A témagazda, akire kiosztották 
ezt a feladatot (aki nem tartozik a fen-
tebb említett újságírók körébe, s ko-
rántsem az önkormányzati világban 
jártas, hanem, mondjuk, a társadalmi 
szervezetek felelőse) felhívja az álta-
la elérhető politikusokat, s megkísérli 
összefoglalni, amit mondanak. 

„Az ötlet tetszik, az időzítés nem 
– így foglalható össze a parlamenti 
frakcióvezetők reagálása a Területi 
Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gének a helyhatósági választások elha-
lasztását célzó indítványára.” (Nép-
szabadság, 2006. január 9.)

De vegyünk egy megyei napilapot, 
amelynek témafelelőse (és rovatve-
zetője, szerkesztője) úgyszintén nem 
fordít gondot arra sem (és tizenhat 
éve nem tartja fontosnak), hogy he-
lyesen publikálja a legtöbb települési 
önkormányzatot tömörítő érdekszer-
vezet nevét. 

„Elméletben elfogadható javaslat-
nak tartják az önkormányzati válasz-
tások halasztását a helyi politikusok. 
A módosításra mégis csekély az esély. 
A Területi Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ) a közelmúltban 
állt elő azzal az elképzeléssel, misze-
rint az ősszel esedékes helyhatósági 

TALÁN MOST
választásokat 2007-re kellene halasz-
tani.” (Vas Népe, 2006. január 17.)

Mindazonálta l érdemes mind 
a Népszabadság, mind a Vas Népe ha-
sábjain megjelent írásokból az egyes 
pártok országos és helyi politikusai-
nak véleményét a fenti összegzésekkel 
összevetni.

MSZP: Lendvai Ildikó hosszú tá-
von elképzelhetőnek tartja, hogy ne 
ugyanabban az évben kerüljön sor 
a két választásra, hiszen ennek hátul-
ütői jól érezhetők. A mostani gyakor-
lat szerinti választási évben – amikor 
kétszer is a szavazóurnákhoz szólítják 
az állampolgárokat – keveset lehet 
tenni az ország problémáinak meg-
oldása érdekében. A szocialista poli-
tikus ugyanakkor nem tartja szeren-
csésnek, hogy ennyire közel a 2006-os 
választásokhoz módosítsanak a rend-
szeren. „Úgy tisztességes, ha azok, 
akik indulnak egy ciklusra, pontosan 
tudják, mennyi időre szól a mandá-
tumuk. Ciklus végén hosszabbítani 
meglehetősen kétséges” – fogalmazott 
Lendvai Ildikó. A TÖOSZ felvetésé-
vel elméletben egyetért Szücs Gábor, 
az MSZP szombathelyi önkormány-
zati frakcióvezetője, aki azonban el-
képzelhetetlennek tartja, hogy még 
az idén tavasszal megváltoztassák 
a választási törvényt. – A helyi poli-
tikusok négy évre kaptak mandátu-
mot, és a választók is négy évre adtak 
megbízatást a képviselőknek. Ezen 
jelen pillanatban nem szabad változ-
tatni – vélekedett Szücs Gábor, aki 
azzal teljes mértékben egyetért, hogy 
a dupla választás igencsak megterheli 
a társadalmat.

FIDESZ-MPP: A Fidesz frakció-
vezetőjét lapzártánkig nem sikerült 
elérnünk, az álláspont azonban vél-
hetően náluk is hasonló. Kósa La-
jos, Debrecen fideszes polgármeste-
re ugyanis lapunknak azt mondta: 
az indítvánnyal egyetért, a jelenle-
gi önkormányzatok mandátumának 
meghosszabbítását azonban képte-
lenségnek tartja. Azt javasolta, hogy 
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2006-ban ne négy, hanem öt évre kap-
janak mandátumot a helyhatóságok. 
A Fidesz az önkormányzati rendszer 
teljes átalakításában látja a megoldást, 
éppen ezért a rendszerből kiragadva 
nem kíván foglalkozni a TÖOSZ fel-
vetésével, fogalmazott Marton Zsolt, 
a Fidesz (szombathelyi – a szerk.) ön-
kormányzati frakcióvezetője. – Al-
kotmányos aggályok vetődnek fel 
a TÖOSZ javaslatával kapcsolatban. 
A Fidesz az önkormányzati rendszer 
egészének átalakítását tervezi, ami azt 
eredményezné, hogy olcsóbb állam 
és helyhatóság jönne létre – mondta 
Marton Zsolt, aki úgy látja: a rend-
szer átalakításakor lehetne foglalkoz-
ni az időpont-módosítással.

SZDSZ: Kuncze Gábor is úgy vé-
li, a mostani ciklust nem lehet meg-
hosszabbítani, hiszen az alkotmányos 
problémákat vetne fel. 2002-ben négy 
évre adtak mandátumot az önkor-
mányzatoknak. Azt azonban a szabad 
demokrata politikus is szükségesnek 
tartja, hogy válasszák el egymástól 
a kétféle megmérettetést. Szerinte 
megoldás lehet, ha kétszer egymás 
után öt évre választják meg a helyha-
tóságokat, és azt követően vissza lehet 
állítani a négyéves ciklusokat. A sza-
bad demokraták szerint az alapötlet 
jónak mondható, ám az SZDSZ össze-
kötné a törvénymódosítást a képvise-
lői létszámcsökkentéssel. – Megfonto-
landó az elképzelés, ugyanakkor nem 
hiszem, hogy még az idén tavasszal 
sikerülne módosítani a kétharmados 
törvényt – fogalmazott Feiszt György, 
Szombathely alpolgármestere.

MDF: Úgy tűnik, a parlamenti 
pártok ebben a kérdésben hasonlóan 
vélekednek, hiszen Herényi Károly, 
az MDF képviselőcsoportjának ve-
zetője is azt hangsúlyozta, hogy bár 
a kezdeményezés indokolt, a politikai 
illem azonban szerinte azt diktálja, ha 
egy ilyen horderejű döntést meghoz 
az Országgyűlés, annak életbelépteté-
sét el kell halasztani, s a következő vá-
lasztásokon kell alkalmazni. Az MDF 
helyi (szombathelyi – a szerk.) elnö-
ke, Böröcz Miklós szerint is jó elmé-
letileg a javaslat, ám a „gumicsont“ 
bedobásának időpontját érdekesnek 
tartja. – Nem gondolom, hogy a két-
harmados törvény módosításának 
most jött el az ideje. Ha „félidőben” 

lenne a helyhatósági választás, úgy 
az országgyűlési voksolás eredmé-
nye nem lenne a jelenleg tapasztalt 
nagy hatással az előbbi eredményére 
– mondta végül. 

A JOBBIKVISSZHANG
Nem unjátok? 

Ama újságírók egyike kérdezte ezt 
tőlem, akiket arról igyekeztem meg-
győzni, hogy a TÖOSZ kezdeménye-
zése ügyében a sajtónak (mind az or-
szágosnak, mind a helyinek) ezúttal 
nem megkérdezni kellene a pártokat, 
hanem nyüstölni őket: támogassák 
a javaslatot. 

A kérdező – amint az a kérdésé-
ből is kiderült – nemcsak azt tudta, 
hogy a TÖOSZ kezdeményezése nem 
új, hanem azt is, hogy ezzel „ötlet-
tel” legelőször ebben az országban 
a TÖOSZ állt elő, ám hiába ismétel-
te meg újra meg újra, hiába „gyűj-
tött” hozzá újabb és újabb érveket, 
a parlamenti választások kampány-
hadjárata mindahányszor elnyelte, 
megette, elemésztette mindenestül. 
Miért lenne ez most másként, kérdez-
te még, hiszen a helyi voksolás ide-
jével foglalkozni éppen a jelenlegi, 
a szokásosnál rövidebb kampányidő-
szakban még kevésbé lesz lehetőség. 
Nem beszélve arról, hogy a téma va-
lóban „gumicsont”, méghozzá nem-
csak abban az értelemben, hogy hiá-
ba rágja az ember, hanem, hogy nem 
is igen rágódnának rajta az emberek. 
Megemlítette, hogy ő maga e tárgy-
ban hiába szörfözött az interneten, 
s szerinte nem véletlen, hogy az ön-
kormányzati választások idejének el-
csúsztatásáról egy kivételével senki se 
nyitott fórumot, az egyetlen kivétel 
pedig hangsúlyozottan szélsőjobb-
oldali volt. Figyelmembe ajánlotta, 
hogy a TÖOSZ-kezdeményezés leg-
durvább, mondhatni, eszement el-
utasítása itt olvasható.

Amiből szerintem azért is érdemes 
idézni, hogy mind a helyi választotta-
kat, mind pedig az országgyűlési kép-
viselőket kellőképpen felháborítsa:

„Ostoba és demokráciaellenes ötlet-
tel állt elő a TÖOSZ: halasszák el egy 
évvel a helyi önkormányzati választá-
sokat... Nos, az ötlet... több mint osto-
baság. Számos olyan önkormányzat 
működik, amelyek bebizonyították, 

hogy alkalmatlanok feladataik elvég-
zésére, hűtlenül kezelik a köz pénzét, 
és sokkal inkább saját hasznukra ját-
szanak, semmint a közösség érdekeit 
szolgálnák. Ezeket még egy évig meg-
tartani a helyi hatalomban elképzelhe-
tetlen. ...Egy évig laufot hagyni a mai 
önkormányzatoknak, az minden tör-
vényességet és demokratikus alapsza-
bályt felrúgna. Ha van kétharmad, ha 
nincs. Ugyanis az erkölcs és a demok-
rácia akkor is erkölcs és demokrácia, 
ha ellene szavaznak a Parlamentben. 
Legfönnebb a szavazó is erkölcstelen-
né és demokráciaellenessé válik... De 
ezt már megszoktuk az elmúlt 16 év 
alatt.”

Igen-igen sajnálom, hogy ezt a sar-
kos véleményt egy olyan kollégám 
jegyzi, akivel egyazon szerkesztő-
ségben dolgoztam hajdan (nála ba-
losabb munkatársam az átkosban ke-
vés akadt), ám még inkább sajnálom, 
hogy ennek a véleménynek a nyom-
tatott sajtó nem adott helyet. 

Ám a nyomtatott sajtóban az sem 
jelent meg, hogy a TÖOSZ-javaslatot 
egyértelműen, teljes mellszélességgel 
egy parlamenten kívüli párt támogat-
ja (amely párt e-tárgyú dokumentu-
mát ugyanabban a topikban ismerte-
tik, amelyben volt kollégám a TÖOSZ 
javaslatát ostobának és demokrácia-
ellenesnek minősíti):

„A MIÉP-Jobbik Harmadik Út 
egyetért a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének kezdeménye-
zésével, mely szerint az önkormány-
zati választásokat a parlamenti cik-
lus félidejében ejtenék meg. Hasonló 
tartalmú javaslatát egyébként a Job-
bik Magyarországért Mozgalom már 
2004-ben közzétette...(:) ,Az ország-
gyűlési választások kampánya egyre 
inkább két jelölt párviadalává, a mé-
diát nemcsak használó, de kiszolgáló, 
amerikai típusú elnökválasztássá ala-
kul át, amit a választók érzelmektől 
túlfűtötten kísérnek végig. Egy ilyen 
kampány utórengései gátolják az ál-
lampolgárokat abban a higgadt mérle-
gelésben, ami az önkormányzatokban 
a helyi érdeket legjobban képviselő 
programok és személyek kiválasztá-
sához szükséges’ – hangsúlyozza Bal-
czó Zoltán, a Jobbik alelnöke. Az alel-
nök rámutat: a parlamenti pártok első 
reakcióikban ellenvetést a javaslattal 
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szemben nem fogalmaztak meg, a két 
nagy párt nevében támogató vélemény 
hangzott el. Így tehát most rajtuk a sor, 
hogy ez az egyetértés törvényalkotás 
során realizálódjon – áll a dokumen-
tumban.”

Nincs ebben semmi meglepő, hi-
szen az elmúlt bő másfél évtizedben 
megszokhattuk, hogy amennyiben 
a végrehajtó hatalom jobbra húz, ak-
kor a baloldali politikusok építenek 
a TÖOSZ indítványaira-érveire (vagy 
sajátítják ki őket), ám ha a baloldal 
adja a kormányt, akkor a jobboldalon 
teszik ugyanezt. Ez így van most is, 
annak ellenére, hogy amikor TÖOSZ 
a félidős választási rendszer fokoza-
tos bevezetésének szükségességéről 
első ízben érvelt nyilvánosan (1992 
őszén, az Európába megy-e a me-
gye elnevezésű harkányi konferenci-
án), a nemrég pártosodott szélsőjobb 
mozgalom vezetői még az iskolapadot 
koptatták. 

Élnek a régi érvek
A választások korszerűsítésének elő-
készítő munkálatai korábban kezdőd-
tek (még az önkormányzatok „arany-
korában”), s ezekről 1993 legelején 
– miután a TÖOSZ-javaslatról jósze-
rével már minden faluban tudtak – 
a belügyminisztérium régi-új köz-
igazgatási államtitkára, dr. Verebélyi 
Imre nyilatkozott. 

A nyugati modellt (amelyben az ön-
kormányzati választások az ország-
gyűlési választások félidejére esnek) 
egészségesnek nevezte, amit szerinte 
csakis azért nem lehetett Magyaror-
szágon azonnal bevezetni, mert eb-
ben az esetben 1992-ig kellett volna 
fenntartani a tanácsokat. 

Mindemellett az akkori gyakorlat-
nál jobb megoldásnak tartotta az ön-
kormányzati választások előrehozá-
sát a parlamenti választások idejé-
re (a TÖOSZ-nak is volt szerepe ab-
ban, hogy ez a variáns utóbb, de még 
az előkészítés stádiumában kimúlt), 
ám (anélkül, hogy hivatkozott volna 
a TÖOSZ álláspontjára) maga is „op-
timálisabbnak” minősítette a költ-
ségesebb félidős rendszer fokozatos 
bevezetését.

„Kiemelkedően fontosnak tartom 
– írta volt Göncz Árpád köztársasági 
elnök a TÖOSZ 1993. március végi 

küldöttgyűlésének címzett levelében 
–, hogy hozzávetőleg 1100 település 
önkormányzatai közösen próbálnak 
hatni a jogalkotás folyamatára, ilyen 
hatalmas lakossági kört felölelő testü-
let ugyanis minden őt érintő kérdésben 
hitelesen képes állást foglalni.”

Ez a küldöttgyűlés állásfoglalás-
ban rögzítette, hogy „nem tartja ön-
kormányzat-konform megoldásnak 
az országgyűlési képviselői és az ön-
kormányzati választások időpontjá-
nak összkapcsolását”, (mert) „a helyi 
politikaformálás esélyét csak az nö-
veli, ha a két választási esemény idő-
ben elválik”. 

Rögzítette továbbá, hogy a félidős 
rendszerre való áttérés a funkcióban 
lévők mandátumának meghosszab-
bításával lehetséges. Azonban fel-
hívta a figyelmet arra, hogy mivel 
„az önkormányzatok mandátuma 
1994. szeptember 30-án lejár, s a jog-
állásukat érintő alkotmány- és önkor-
mányzatitörvény-módosítás – a kor-
mányzat álláspontja szerint – reálisan 
csak a parlamenti választásokat köve-
tően végezhető el, félő, hogy az önkor-
mányzati választások időpontjának 
változtatása nélkül ugyanaz az idő-
zavar, szabályozási csapdahelyzet ala-
kulna ki, mint 1990 nyarán”. 

Ezért a küldöttgyűlés kezdemé-
nyezte, hogy a kormány és a parla-
menti pártok még a maguk ciklu-
sában tegyenek meg mindent a kö-
vetkező önkormányzati választások 
előkészítésére. „A választásokra ak-
kor kerülhessen sor, amikor a képvi-
selő- és polgármesterjelöltek az ön-
kormányzatok jogi és gazdasági lehe-
tőségeinek ismeretében fogalmazhat-
ják meg és terjeszthetik választói elé 
helyi programjukat. Ha másként nem 
lehetséges, a jelenlegi önkormányzati 
ciklust a parlament egy évvel hosszab-
bítsa meg, ennek mintegy ellentétele-
ként a következő ciklus szintén ötéves 
legyen, s azt követően (2000-ben) tér-
jünk át a négyévenkénti választásra 
a helyi önkormányzatok esetében is.”

Az első szabadon választott par-
lament ez indítvány alapján hozzá-
kezdett ugyan az önkormányzati vá-
lasztások időbeni elcsúsztatásához, 
de a munka dandárját (és legkénye-
sebb részét, továbbá a TÖOSZ érveit) 
az utódaira hagyta örökül.

Napjaink esélye
Miért gondolod, hogy a TÖOSZ ér-
veinek annyi idő után éppen most le-
het foganatja?

Azért – válaszoltam a kérdésre –, 
mert a mostani lesz az első olyan par-
lamenti választás, amelyiknek nincs 
esélyese. 

Valóban így van: semelyik nagy 
párt se gondolhatja nyertesnek ma-
gát, és semelyik kisebb nem lehet biz-
tos abban, hogy választói bejuttat-
ják a parlamentbe. A közvélemény-
kutatatók egyöntetű tapasztalata, 
hogy az elmúlt év végére kiegyenlí-
tődött a nagypártok támogatottsá-
ga. A Szonda Ipsos szerint az MSZP-
tábor három százalékpontnyit nőtt, 
a Fideszé ug yani lyen arányban 
csökkent, s a kormánypárt nemcsak 
a nyugdíjasok, hanem a szakképzett 
munkavállalók körében is – az átlagot 
messze alulmúló 21 százalékról az át-
lagos 30 százalékra –javította a pozí-
cióját. A kiegyenlítődés tendenciája a 
Tárki táblázatában is megfigyelhető. 
Mármost ha elfogadjuk, hogy a biztos 
résztvevők java már választott ma-
gának pártot, s feltételezzük, hogy 
ezt a pártok tudják, akkor nyilván-
való, hogy mindegyikük elsősorban 
a községekben megszerezhető össze-
sen mintegy félmillió szavazatra fog 
ráhajtani, s ezért egyik sem engedheti 
meg magának, hogy a TÖOSZ-nak 
a falusi önkormányzatokat a makro-
politikai befolyástól még inkább füg-
getlenítő kezdeményezését negligálja. 
Ellenkezőleg: mindegyiknek érdeke 
érdemben foglalkozni vele. Ezért gon-
dolom, hogy talán most sikerül lega-
lábbis előkészíteni egy olyan, a he-
lyi voksolás idejének elcsúsztatását 
eredményező törvényt, amelyet az új 
parlament az önkormányzati válasz-
tásokig elfogadhat. 

Nem, ti nem unjátok meg, legyin-
tett erre ama kevés igazi hírlapírók 
egyike, akik a napilapok szerkesztő-
ségeiben gürcölve, a maguk rovatába 
és meghatározott témakörébe mint-
egy bebörtönözve is képesek marad-
tak megküzdeni azért, hogy a sze-
rintük fontos dolgokról – az előre 
meghatározott terjedelemnél többet, 
vagy éppen hír helyett publicisztikát 
– írhassanak.

Aczél Gábor
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Lengyeltóti, a Csalogányok völgyé-
ben fekvő, hangulatos kisváros adott 
otthont az idei Somogyi Megyenap 
ünnepi közgyűlésének. A zsúfolásig 
megtelt sportcsarnokban gazdag ki-
állításon jelentek meg a kistérség érté-
kei; egyebek mellett a dió, a bor, a va-
dászat, a népművészet.

A megyeszignált követően huszá-
rok hozták be Somogyország zászla-
ját, rajta a címerrel, amelyet 508 év-
vel ezelőtt, január 6-án, Vízkereszt 
napján a megyék közül elsőként So-
mogynak adományozott II. Ulászló 
király. A házigazda város képvisle-
tében Papszt Lajos üdvözölte a több 
mint félezer résztvevőt. Mint megje-
gyezte, örül, hogy a megyei közgyűlés 
Lengyeltótit választotta a megyenap 
helyszínéül; azt a települést, amely 
régebben és most is a térség megha-
tározó városa.

– Büszkék vagyunk arra, hogy mi-
közben másfél évvel ezelőtt Európa 
jegyzett polgárai lettünk, egy jottá-
nyit sem vesztettünk szűkebb ha-
zánk szeretetéből – mondta ünnepi 
beszédében Gyenesei István, a megyei 
közgyűlés elnöke. – Sőt – tette hozzá 
–, úgy érzem, hogy minél nagyobb 
tér vesz minket körül, annál erősebb 
bennünk a ragaszkodás a szülőföld 
iránt. Olyan ez, mint amikor az em-
ber megáll egy hatalmas hegy tetején 
és lábait önkéntelenül belevágja abba 
a darabka földbe, amin áll. Mindezt 
azért, mert a szédítő távlat csak a talp-
alatnyi biztonsággal együtt jelenthet 
igazi és teljes stabilitást. Miközben 
oly sok szó esik a megyék jövőjéről, 
arra még senki nem adott kézzelfog-
ható választ, mi is lenne ténylegesen 
az ezeréves megyerendszer hiányá-
ban. Ha mégis föltesszük a kérdést, 

megbicsaklik a választ adó nyelv, el-
akad az eszmefuttatás. Gondolom, 
egyetértenek velem: mi nem szeret-
hetjük azt, aki el akarja hitetni ve-
lünk, hogy beteg a megyerendszer. 

A megyei közgyűlés elnöke hang-
súlyozta: csak egy Somogy létezik. 
Választott képviselői csak egész me-
gyét tudnak és akarnak szolgálni. 
Nem a balját, és nem a jobbját, hanem 
az egészet. Nem a csodákban bíznak, 
hanem a somogyi ember tehetség-
ében, akaraterejében, munkabírásá-
ban, amelyen igenis van áldás.

Az ünnepi beszédet az Öröksé-
günk-Somogyország Kincse cím 
ez évi kitüntetettjeinek ismertetése 
követte. Ezt az elismerést kapta a ba-
latonendrédi vert csipke, a somogyi 
vadállományt, a Zselic, id. Kapoli An-
tal, Kunffy Lajos és Fodor András élet-
műve, a gyugyi templom és búcsújá-

SOMOGYORSZÁG
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róhely, a segesdi Várhegy a ferences 
kolostorral, a 200 éves kaposvári Tán-
csics Mihály Gimnázium oktatási te-
vékenysége, valamint Noszlopy Gás-
pár szabadságharcos.

A vendégek között volt dr. Kolber 
István tárca nélküli miniszter, Such-
mann Tamás és Pásztohy András ál-
lamtitkár, és az első sorban foglalt he-
lyet a Kossuth-díjas költő, író, műfor-
dító, Fodor András özvegye is, akinek 
Sárdi Árpád, a megyei közgyűlés al-
elnöke adta át a 23 karátos arannyal 
futtatott, s a Kaposmérőből induló 
irodalmárt ábrázoló aranyozott gra-
fikát. A Fodor András életművéért 
járó elismerést Lengyeltóti polgár-
mestere vette át a megyei közgyűlés 
elnökétől.

Az ünnepi közgyűlés második felé-
ben kitüntetéseket adtak át. A megye 
legrangosabb elismerését, a Somo-
gyért Kitüntető Díjat Kovács Ferenc 
akadémikus kapta, aki köszöntőjében 
a somogyszentpáli évekre is emléke-
zett. Beszédét Vass István soraival 
zárta: Kihunyt bár minden villany, / 
dereng a ködben a hit. / Tudom, va-
lahogy, valahol majd beszámíttatik / 
hogy itt éltem, / de egyszer sem akar-
tam élni máshol / csak itt.

ÜNNEPELT
Somogy Polgáraiért díjban har-

mincnégyen részesültek; köztük több 
polgármester, jegyző és köztisztviselő. 
A kitüntetettek között van dr. Árvai 
Tibor Nemesvid, Molnár József Bö-
hönye és Végh Gábor Kisbajom pol-
gármestere, Kálmán László Tarany 
jegyzője, Gyöngyösiné Szabó Judit, 
a Somogy Megyei Önkormányzati 
Hivatal elnöki kabinetjének főosz-
tályvezető-helyettese, Baloghné Mol-
nár Ida, a területfejlesztési főosztály 
helyettes vezetője és dr. Liszkai Kata-
lin ügyvéd, aki a megyei önkormány-
zat és érdekeinek jogi képviseletéért, 
valamint a somogyi települési önkor-
mányzatoknak nyújtott szakmai ta-
nácsaiért kapta az elismerést.

Az emelkedett hangulatú ünne-
pi közgyűlést verses, zenés, táncos 
produkciók színesítették; a lengyel-
tóti Brass Band temperamentumos 
dallamai után a somogyi származású 
dr. Kolber István tárca nélküli mi-
niszter beszélt.

– A Somogyi Megyenap közel áll 
a szívemhez; igazi hagyományos ün-
nep lett az elmúlt évtizedben – mond-
ta. – A mostani ünnepség is ráirányí-
totta figyelmünket a megye értékeire, 
a hagyományok fontosságára, gyöke-

reink jelentőségére, de rámutatott ar-
ra is, hogy milyen közös feladataink 
vannak. Ez az ünnepi közgyűlés el-
ismerte azok munkáját is, akik sokat 
tettek Somogy megyéért, a somogyi 
emberekért, az országért. Külön is 
szeretném kiemelni Kovács Ferenc 
professzor urat, aki igazi lokálpatri-
óta, s akit példaképemnek tekintek 
a szerénység és a tisztesség kapcsán is. 
Boldog új évet, Somogyország!

Ezt követően a lengyeltóti Ördön-
gös Együttes táncosaié volt a színpad, 
majd a huszárok kivitték a megye-
zászlót.

A Somogyi Megyenap egyébként 
már január 5-én megkezdődött. 
A megyeházán bemutatták a Somogy-
ország rejtekei című filmet (amely 
Szalai Tamás és Lőrincz Sándor kö-
zös munkája – a szerk.), a Táncsics 
gimnáziumban pedig oktatástörté-
neti konferencia zajlott. 

A lengyeltóti kitüntetési ünnepség 
után dr. Lamperth Mónika belügymi-
niszter a Megyeházán megnyitotta 
Macskássy Izolda selyemgrafika és 
selyemkollázs kiállítását, majd a cí-
merteremben elhelyezték a Somogyi 
Hírlap almanachját. 

Január 7-én dr. Gyenesei István 
és felesége köszöntötte és egy megye-
címerrel díszített aranylánccal aján-
dékozta meg az egy évvel ezelőtt szü-
letett lurkókat, este pedig több mint 
ötszáz fő részvételével a siófoki Hotel 
Azurban megnyílt a megyebál.

Lőrincz Sándor
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Debrecenben többen sokallják a város 
önkormányzati cégeinek nyereségét, 
legalábbis azt mondják, hogy a nyere-
ség terhére adhatná olcsóbban a vá-
ros a hőenergiát, a vizet, s vezethet-
né el alacsonyabb áron a szennyvizet. 
Minderre az önkormányzat képvise-
lői általában azt felelik, hogy a városi 
szolgáltatások árával az ország me-
gyei jogú városai között a középme-
zőnyben van, a nyereséget pedig hasz-
nos célok elérésére fordítják.

Mindehhez azt kell tudni, hogy 
Debrecen önkormányzata vagyon-
kezelő holdingban fogja össze tucat-
nyi cégét. Így kerüli el, hogy vesztesé-
ges cégekkel bajlódjon. A holdingban 

keletkező nyereség olyan cégek vesz-
teségét is fedezi, amelyeket különbö-
ző okokból nem lehet nyereségesség 
tenni. Ami pedig ezen felül van, azt 
beruházásokra fordítja az önkor-
mányzat.

Beruházások pedig vannak. A vá-
ros látképéhez már nagyon régóta 
hozzátartoznak a hatalmas torony-
daruk, amelyek forgolódva építenek 
valamit. Olykor bravúros gyorsaság-
gal épül egy-egy objektum, amelyek 
például világszínvonalú sportrendez-
vényeknek adnak teret. 

A Főnix-csarnok a nevében jegy-
zett madár újjászületésének a gyor-
saságával nőtt ki a földből. Tornász-

világbajnokság helyszíneként jelölte 
meg a városvezetés, akkor, amikor 
még hozzá sem kezdtek a több mint 
hatmilliárd forintos, 6000 nézőt befo-
gadó létesítmény építéséhez. A torna-
szövetség képviselői valamilyen biz-
tosítékot kértek, ha a világverseny 
időpontjára nem készülne el az épü-
let. Debrecen polgármestere, Kósa 
Lajos ekkor bejelentette: egymillió 
dollár bánatpénz üti a szövetség mar-
kát, ha ez a nem várt esemény bekö-
vetkezne. A kivitelező viszont azzal 
a feltétellel kaphatta meg a munkát, 
hogy ha késik az átadással, egymillió 
dollárt fizet a városnak. Egy kft. vál-
lalta a kockázatot, s a bánatpénz kifi-
zetése szóba se került, mert nyolc hó-
nap alatt elkészült a Főnix-csarnok, 
amelyben azóta fél tucat más világ-
versenyt is megrendeztek. (Arról nem 
is beszélve, hogy itt olyan világhírű 
együtteseket, zenekarokat fogadha-
tott a város, amelyek addig csak a fő-
városban léphettek volna fel.) 

Mindennek híre ment a sportvi-
lágban. Így aztán, amikor az európai 
úszószövetség arról döntött, hogy me-
lyik város rendezheti a 2007-es rövid-
pályás Európa-bajnokságot, Debre-
cenre esett a választás, s megkezdőd-
hetett az uszoda kialakítása, ugyan-
csak a Főnixépítők kivitelezésében. 
Amely cég hamarosan kiérdemelheti 
az udvari szállító, azaz a városi ön-
kormányzati építő címet. Ugyanis 
2005. december 31-ére elkészítette 
a város új, Kölcsey Ferencről elne-
vezett konferenciaközpontját, ame-
lyet az elmúlt év január 27-én kezdett 
építeni. Itt is létkérdés volt a határidő 
tartása, hiszen az egymilliárd forin-
tos kormánytámogatás feltételeként 
a 2005-ös átadást szabták meg.

Ezekre a beruházásokra persze 
nem elég a város pénze. Az uszoda-
építésre például kölcsönt is fel kellett 
venni. Ennek a mértéke azonban ép-
pen azért elviselhető, mert a szük-
séges pénz egy részét kitermelte-e 
holding. Az önkormányzat a maga 
költségvetéséhez viszonyítva ma re-
latíve kisebb adósságot törleszt, mint 
a kilencvenes évek közepén, amikor 
egyáltalán nem volt jellemző a sür-
gő-forgó toronydaruk látványa Deb-
recenben.

Gőz József 
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Az önkormányzati árveréseken nagyon 
sokszor a lakásmaffia jut hozzá a laká-
sokhoz, épületekhez, mégpedig a valós 
értéknél jóval nyomottabb áron. A bí-
rósági végrehajtásról szóló 1994-es tör-
vény módosításától a törvényhozók az 
ilyen esetek csökkenését várták, amiért 
az ingatlan fekvése szerint illetékes ön-
kormányzat élhet elővásárlási jogával. 
Csakhogy az új rendelkezés azt is ered-
ményezheti, hogy az igen erős elővá-
sárlási jog az érdeklődőket távol tartja 
a licitálástól. A potenciális érdeklődők 
ugyanis tudják, hogy amikor az árve-
résen megszületik a végső ár, az ingat-
lan akkor még nem kerül a legmaga-
sabb árat kínáló tulajdonába, mert az 
önkormányzatnak harminc napja van 
eldönteni: kell-e neki ezért az árért az 
ingatlan, avagy sem. Az önkormányzat 
képviselője eddig is részt vehetett az ár-
veréseken, és ajánlatot is tehetett, ám 
elővásárlási joga nem volt. Minden ön-
kormányzatnak helyi rendeletet kell al-
kotnia (vagy a meglévőt kibővítenie) ar-
ról, hogy az elővásárlási joggal megszer-
zett ingatlanokat miként kívánja hasz-
nosítani. Abban az esetben, ha nincs 
jelentkező, akkor a végrehajtó egy becs-
értéket állapít meg, ennek az összegnek 
a feléért juthat hozzá az önkormányzat 
az ingatlanhoz. Egyébként azt is a he-

lyi rendeletnek kell szabályoznia, hogy 
miként járjon el az önkormányzat az 
olykor milliós nagyságrendű tartozást 
felhalmozó lakókkal szemben. A mos-
tani rendelkezéstől sokan várják, hogy 
a például közüzemi tartozás miatt el-
árverezett lakásban élővel az önkor-
mányzat humánusabban bánik majd. 
Ha például fűtési hátraléka van az il-
letőnek, akkor ahhoz az önkormányzat 
például úgy is hozzájuthat, hogy a lakót 
elhelyezi valahol máshol, a jóval a valós 
értéke alatt vett lakást piaci áron érté-
kesíti, az így befolyó különbözet pedig 
kiegyenlíti az illető tartozását. A vég-
rehajtási törvény módosítását többen 
azért vitatják, mert előfordulhat, hogy 
az önkormányzat egy személyben az, 
akinek tartoznak, aki a lakás vagy ház 
értékét megállapítja, és egyben az, aki 
a vevő lesz. Az eredeti előterjesztés sze-
rint egyébként olyan kikötés is szerepelt 
volna a törvényben, ami szerint a tar-
tozást felhalmozó személy és a vele élők 
mentesülnek a kiköltözés kötelme alól, 
ha az adott ingatlant az önkormányzat 
veszi meg. Ez a passzus azonban a tör-
vényből kimaradt. Emiatt bárkit kitehet 
az utcára az önkormányzat a frissen 
megvásárolt lakásból, ám ezt – a gya-
korlat tanúsága szerint – igen ritkán 
teszi meg.  (KJ)

Romos épületeket, a hozzájuk tartozó 
1200 négyzetméteres területtel együtt 
kikiáltási áron, összesen 220 ezer fo-
rintért vásároltak meg a csongrádi ön-
kormányzat árverésén. A negyedszá-
zada épült, jó ideje üresen álló egykori 
szociális bérlakásokat ismeretlen el-
követők folyamatosan rongálták, fosz-
togatták. Az egyiknél a teljes tetőszer-
kezetnek nyoma veszett, a nyílászárók 
is eltűntek. Az ingatlan eladása nem 
mérsékelte a város többmilliós va-
gyonvesztését, ami azért is bosszant-
ja a helybélieket, mert Csongrádon 
bérlakáshiány van, az elmúlt nyolc év-
ben nem épültek új otthonok, száznál 
is többen vannak a várakozók listáján, 
némelyeknek évekig kell sorban állni-
uk. Bedő Tamás polgármester szerint 
az önkormányzat minden eszközzel 
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fellépett a rongálások és fosztogatások 
megelőzése érdekében, a problémák-
ról szóltak a polgárőrségnek, több-
ször feljelentést tettek a rendőrségen. 
A komfort nélküli, a település szélén 
épült lakások állapotának megóvá-
sát azonban nehezítette, hogy azokba 
senki nem akart költözni az igénylők 
közül, ezért az üres épületek védelmé-
re csupán néhány lakat szolgált. A he-
lyi rendőrség az elmúlt öt évben nyolc 
alkalommal vizsgálódott az épületek 
környékén, jobbára hiába, mert a va-
gyon elleni bűncselekmények elköve-
tése és azok bejelentése között rendre 
hosszú idő, esetenként több hónap telt 
el. Az adatgyűjtés során a környéken 
élők nem adtak érdemi felvilágosítást, 
ezért ismeretlen maradt az elkövetők 
személye. 
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A lakótelepi életkörülmények javítása 
1998 óta szerepel a politikai kampá-
nyokban. Először a Fidesz-kormány 
hirdetett meg pályázatot 2001-ben 
a Széchenyi-tervben az „iparosított 
technológiával készült” – azaz nem-
csak panel-, hanem blokk-, alagút-
zsalus, öntött, vasbetonvázas és egyéb 
előre gyártott elemek felhasználásá-
val épült – lakótelepek felújítására, 
s 2003-ig a költségvetési előirányzat 
még nagyjából fedte az igényeket. 
A 2004-es keretet azonban a meg-
szorító intézkedések megnyirbálták 
ezért az eredetileg 1,9 milliárd forint-
ban megszabott összeg jelentős részét 
a keretet bőven meghaladó összegű 
pályázatokra kellett fordítani.

„Magyarországon minden ötödik 
ember panellakásban lakik, ezért le-
hetőség szerint el kell érni, hogy a la-
kótelep ne a szűkösség és ne az alsóbb 
középosztály szinonimája legyen”, 
mondta Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök az elmúlt év nyarán az Él-
hető lakótelepek, finanszírozható ott-
honok elnevezésű konferencián. Ak-
kor és ott ígérte meg, hogy míg 2001 
és 2004 között mintegy 40 ezer panel-
lakást újítottak fel állami támogatás-
sal, 2005-ben 50 ezer lakás felújítását 
támogatják a központi költségvetés-
ből. Mint mondta, a jelenlegi kor-

néhány 10 ezer forintért beszerezhető 
egyedi mérőeszközök beszerelésének 
szorgalmazásával próbált könnyíteni 
a 2002-es választásokon az MSZP-nek 
győzelmet hozó, 2,1 millió – az em-
lékezetes fideszes kiszólás szerint – 
„panelproli” helyzetén. Emellett be-
vezette az úgynevezett panel plusz 
hitelprogramot. Mindennek eredmé-
nyeként tavaly többen éltek a pályáza-
ti lehetőséggel mint az azt megelőző 
négy évben összessen: panelfelújításra 
1566 pályázat érkezett, amely 74 ezer 
335 lakás korszerűsítését teszi lehe-
tővé. A végső költség elérheti a 14,7 
milliárd forintot. Tavaly az év végéig 
117 ezer panellakás kapott támogatást 
felújításra, ez a szám 2006-ban várha-
tóan eléri a 190 ezret, így ez év végére 
a panellakások negyede újulhat meg. 
Az adatok szerint egy-egy lakás fel-
újítására jelenleg átlagosan 198 ezer 
forint támogatás jut.

mánynak az a szándéka, hogy a gyor-
sított tempó finanszírozásához min-
den körülmények között előteremtse 
a forrásokat. A kormányfő becslése 
szerint a tervezett tempóban 10 év 
alatt rendbe lehet hozni valamennyi 
panellakást, s mivel az ellenzék nem 
támadta a programot, az egy esetleges 
kormányváltás után is folytatódhat. 

A tavalyi mérleg elkészült, s en-
nek adatai szerint a választások előtt 
egy évvel a kormány valóban lépést 
váltott: az addigi, lakásonként több 
100 ezer forintot is elérő önrész miatt 
nyögvenyelősen működő pályázati 
rendszer helyett a gyors megtérülésű, 

PANELBOOM

Kolber István regionális fejlesztésért 
és felzárkóztatásért felelős tárca nél-
küli miniszter kormányszóvivői tá-
jékoztatón értékelte sikeresnek a Fé-
szekrakó Programot. 

A legsikeresebbnek a Fiatalok Ott-
honteremtési Támogatása elnevezésű 
konstrukció bizonyult. A program 
iránti érdeklődés minden előzetes 
várakozást felülmúlt. Tavaly, év vé-
géig 15 ezer 143 kérelmet fogadtak be 
a pénzintézetek 17,9 milliárd forint 
értékben. Állami kezességvállalású 
kölcsönre 8743 darab kérelem érke-

zett be 44,9 milliárd forint összeg-
ben.A konstrukció keretében 13 ezer 
268 ügyféllel kötöttek szerződést de-
cember 31-éig több mint 16 milliárd 
forint értékben. Állami kezességvál-
lalással nyújtott kölcsönt csaknem 
8000 fiatal vette igénybe 39,6 milli-
árd forint értékben. Így összességé-
ben a Fészekrakó Program kereté-
ben 2005. december végéig 21 ezer 
198 ügyfélnek 55,6 milliárd forintot 
folyósítottak a pénzintézetek. Miu-
tán a kormány 2005. november 1-jétől 
az állami kezességvállalással nyújtott 

hitelek esetében a jogosultak korhatá-
rát 30-ról 35 évre emelte, a potenciális 
igénybe vevők köre megduplázódott. 
November, december hónapban a két 
konstrukcióról több mint 31 ezren 
érdelődtek, 5150 ügyféllel került sor 
szerződéskötésre 13,7 milliárd forint 
értékben.

Mivel az ingatlanvásárlást is ter-
helő általános forgalmi adó mértéke 
2006. január 1-jétől 25 százalékról 20 
százalékra csökkent, ez a körülmény 
ugyancsak bővítheti a program részt-
vevőinek körét.

Megduplázódott és tovább bõvülhet a fészekrakók köre

Székesfehérvár a mintapéldája annak, hogy hogyan lehet sikeresen részt ven-
ni a panel-felújítási programban. Az önkormányzat képviselő-testülete sze-
rint ez elsősorban a lakosok felvilágosításának köszönhető, hiszen nem csak 
a közös képviselőket értesítették, de mindenhol tartottak lakossági fórumot, 
hogy felvilágosítsák a lakókat a teendőkről. 

Székesfehérvár önkormányzata se olyan gazdag, hogy a felújítások összegé-
nek egyharmadát állni tudja, ezért erre hitelt vett fel. Eddig csaknem hatezer 
lakást újítottak fel, s várhatóan 2–3 éven belül minden panellakást korszerű-
sítenek. Ez azért is fontos, mert a szakemberek szerint például egy nyílászáró 
cserével, vagy a fűtés korszerűsítésével 30–50 százalékra csökkenhet a fűtés 
költsége. Míg eddig egy fűtéskorszerűsítésre csak azok a társasházak, szövet-
kezeti lakóépületek igényelhettek állami támogatást, ahol a külső hőszigete-
lés hiányosságait megoldották, most ablakcsere, szigetelés stb. nélkül is lehet 
igényelni az állami támogatást. Ezen kívül lehetőség van a közös képviselők 
ingyenes továbbképzésére, amely megkönnyíti a pályázatok megírását és az ah-
hoz kapcsolatos teendők elvégzését.
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lenleg is 137 beruházás fut, újabb 26 
millió euró felhasználásával. A határ 
menti együttműködés keretében elért 
látványos eredmények közé sorolta 
a Fertő-tavi Nemzeti Parkot, a közös 
termálkínálatot, a kerékpárutak ki-
épült hálózatát, továbbá, hogy az el-
múlt évtizedben több mint ezer vá-
rosi, falusi, iskolai, kulturális, civil 
szervezeti együttműködés valósul-
hatott meg, ami nagymértékben for-
málta a térség sajátos regionális arcu-
latát. Beszédében kiemelte a kiépített 
út, vasút és logisztikai hálózat szere-
pét, megemlítvén, hogy a 2007–2013 
évek közötti kohéziós támogatásból 
megvalósuló észak-déli közlekedési 
tengelyek (Gdansk–Prága–Pozsony–
Bécs–Győr–Szombathely–Koper, il-
letve a Berlin–Drezda–Brno–Sop-
ron–Szombathely–Graz) magyaror-
szági szakaszai az ország legnagyobb 

Az osztrák és a magyar kormány ta-
valy decemberi együttes, bécsi ülésén 
Kolber István területfejlesztésért is fe-
lelős tárca nélküli miniszter a határ 
menti együttműködés jelentőségét 
hangsúlyozta. Az INTERREG-prog-
ramot (amelyben a TÖOSZ is részt 
vesz) a helyi együttgondolkodásnak 
és együttes cselekvés keretének ne-
vezte, az Ausztriával való regioná-
lis fejlesztési együttműködés egyik 
legjobb példájaként pedig az 1996-
ban indított Magyarország–Auszt-
ria PHARE CBC programot említet-
te. A program – mint mondta – hoz-
zájárult a magyar gazdaság, a köz-
lekedési infrastruktúra bővítéséhez, 
a környezetvédelem, valamint a ci-
vil társadalom erősítéséhez. Ennek 
keretében a kezdetektől napjainkig 
több mint 500 nagyprojekt valósult 
meg 65 millió euró értékben, s je-

beruházásai közé tartoznak. Ugyan-
csak egyre jelentősebb szerepet kap 
a Duna, mint közlekedési folyosó. 
Fontosnak tartotta a CENTROPE 
együttműködés fejlesztését (Buda-
pest–Bécs–Győr háromszög), vala-
mint az osztrák és magyar főváros 
példaértékű együttműködésének ki-
terjesztését Pozsonyra és Prágára is. 
Tekintve, hogy a térség országai ha-
sonló gonddal küszködnek – túlságo-
san nagy a fővárosok súlya – érdemes 
a tapasztalatokat megosztani, és egy 
harmonikusabb térszerkezet kialakí-
tására törekedni. 

A vál la lati együttműködések-
ről szólva reményét fejezte ki, hogy 
a határok mentén elhelyezkedő ipari 
parkok és az úgynevezett inkubátor-
házak közösen tudják megteremteni 
az élesedő piaci helyzetben szükséges 
versenyelőnyt.  K–S

Az együttmûködések kiterjesztése következik

Szennyvíztelenítésért társultak Somogyban
A Dél-Balaton Szennyvízelvezetés 
és Tisztítás Megvalósítását Célzó Ön-
kormányzati Társulás tavaly decem-
berben Osztopánban tartott gyűlé-
sén hatvanhárom település képvise-
lői mellett részt vett dr. Kolber István 
regionális fejlesztésért és felzárkózta-
tásért felelős tárca nélküli miniszter 
és Suchmann Tamás, a Miniszterelnö-
ki Hivatal politikai államtitkára is.

A társulás 2005 augusztusában 
harminc dél-balatoni település össze-
fogásával azzal a céllal alakult, hogy 
a térség vízügyi, szennyvízelvezetési, 

s az ezekhez kapcsolódó közegész-
ségügyi és biztonsági problémáira 
olyan megoldást találjon, amelynek 
finanszírozását az Európai Unió is 
támogatja. 

A szakmai egyeztetések során 
a projektet kibővítették a Balaton 
vízgyűjtő területén élőkre, így a tár-
sulás 63 település 112 ezer lakosa élet-
minőségének javítását célozza, amire 
a tárcanélküli miniszter is utalt, ez-
zel indokolva támogatását. A társulás 
14 agglomerációt jelölt ki, amelyeket 
a tervek szerint az érintett hatósá-

gok 2006 első félévében elfogadnak. 
Ez azért fontos, mert kijelölt agg-
lomeráció hiányában nincs lehető-
ség szennyvízelvezető, tisztító rend-
szer megépítésére (és a megépítéshez 
szükséges uniós források megpályá-
zására), újakat pedig 2015 előtt való-
színűleg nem jelölnek ki. 

A beruházás költsége csaknem 30 
milliárd forint, amiből a tervezés 500 
millió forintot emészt fel. Az M7-es 
autópálya építése után ez a második 
legnagyobb beruházás Somogy me-
gyében.

Vezeték nélküli szélessávú internetes-
hozzáférés kialakításához Pécs ön-
kormányzata hiába pályázott mint-
egy 200 millió forintnyi állami tá-
mogatásra, mert megyeszékhely csu-
pán a sajátos földrajzi viszonyai mi-
att nem tekinthető internet-elérés-
ben hátrányos helyzetűnek. Mégsem 
mondanak le arról a tervükről, hogy 
a Mecsek oldalába, valamint a magas 
házakra telepített különleges anten-

narendszerrel a város minden pontját 
elérhetővé tegyék. 

Újra és újra pályáznak majd, mert 
ha központi segítséggel sikerülne lét-
rehozni a vezeték nélküli rendszert, 
akkor egy rákapcsolódási helyről ha-
vi négyezer forint körüli tarifáért na-
ponta több órán át lehetne barangolni 
a világhálón. 

A város szélessávú vezeték nélküli 
internetes lefedésére azért van szük-

ség, mert az ADSL-hálózatot a szol-
gáltató nem tudja eljuttatni a Me-
csek-oldal több pontjára, ráadásul ez 
a szolgáltatás pillanatnyilag havi öt-
nyolcezer forintba kerül, plusz a tele-
fon-előfizetési díj. 

A modemes telefonvonalas kap-
csolatok között vannak ugyan ennél 
jóval olcsóbbak is, de azok lassúak, 
és hosszú időre lekötik a távbeszélő 
készüléket.

Pécs nem nyert, mégis a világhálóra készül
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Tudósítónk, Lőrincz Sándor nem-
régiben somogyi tendenciákat vizs-
gált: vajon a kultúra, a közművelő-
dés mely területei a legnépszerűbbek 
ebben a megyében, melyek a legér-
dektelenebbek, és a közművelődési 
szakemberek miben látják mindezek 
okát. Tanulmányából alább ismerte-
tünk részleteket.

Stratégiai ágazat?
Somogyra aprófalvas településszerke-
zete a kultúra, a közművelődés, a szó-
rakozás mesgyéin is érezteti hatását. 
A tizennégy somogyi város mind-
egyikében működik művelődési ház 
és könyvtár, s ezek az intézmények 
általában nemcsak a földrajzi hely 
szerinti lakosság különböző rétegeit 
„szolgálják ki”, hanem a térség más 
településeinek lakóit is. A megyeszék-
hely intézményei pedig – érthetően 
– éppen múltjuknak, rangjuknak, 
nagyságrendjüknek, elismertségük-
nek megfelelni szándékozván céloz-
zák meg a legkülönfélébb település-
ről érkező polgárok közművelődési, 
kulturális, szórakozási igényének ki-
elégítését.

Éppen az igény vagy az igénytelen-
ség az, ami a legtöbb esetben sajátos 
módon „beleszól” a kultúraközve-
títésbe, a közművelődésbe; jóllehet, 

san megújuló épület egyre inkább 
a kultúrát szolgálja, de megfigyelhe-
tő a használtruha vásárra vagy más 
kereskedelmi tevékenység végzésére 
szolgáló bérbeadás is. A bevétel nö-
velése mindenütt cél, hiszen olykor 
még egy színes nyomtató beszerzésére 
se futja (már arra is volt példa, hogy 
azzal fordult az egyik városi művelő-
dési ház igazgatója a megyei önkor-
mányzati hivatalhoz, hogy a neves 
iparművész kiállítására ötven-hat-
van darab színes meghívót segítsen 
kinyomtatni).

A művelődési házak és központok 
a folyamatos megszorítások közepet-
te teszik a dolgukat. Álmokban, ötle-
tekben, attraktivitásban nincs külö-
nösebben hiány. Leginkább a városi 
művelődési központok ragadnak meg 
minden pályázati lehetőséget, hogy 
színesítsék a kulturális, közművelő-
dési palettát. A missziót teljesítő nép-
művelők, könyvtárosok, muzeoló-
gusok a programok mennyiségével, 
minőségével üzennek is a fenntar-
tóiknak, akik vagy veszik az „üze-
netet”, vagy nem. Ha a helyi döntés-
hozók rendszeresen megjelennének 
ezeken az eseményeken, akkor tanúi 
lehetnének annak is, hogy a közmű-
velődésre szánt forint nem ablakon 
kidobott pénz.

e terület szakemberei tudják a leg-
jobban, hogy a kultúrának stratégiai 
jelentőségű ágazattá kell(ene) válnia. 
A képviselőtestületek tagjai azonban 
nem feltétlenül ezt vallják. A közmű-
velődésbe fektetett forintok ugyanis 
sok esetben nem térülnek meg egyha-
mar, vagy meg sem térülnek. A négy 
évre megválasztott képviselő pedig 
gyorsabb sikerben érdekelt (mivel et-
től is függ, hogy következő négy évre 
megválasztják-e újra). Ez alapproblé-
ma, mivel az állam fokozatosan kivo-
nult a kultúrából, a közművelődésből, 
s erre a célra mind több forrást kell-
(ene) helyben előteremteni.

Az önkormányzatok rákénysze-
rültek, hogy minél öntevékenyebben, 
a különféle pályázati lehetőségeket 
kihasználva próbáljanak attraktív 
eredményeket produkálni, miköz-
ben segíteniük, gyámolítaniuk kell 
korántsem XXI. századi körülmé-
nyek között működő intézményei-
ket. A rendszerváltást követő másfél 
évtized után is több helyen tapasz-
talható Somogyban, hogy lepusztult 
küllemű, rossz felszereltségű, elavult 
technikákat használó művelődési há-
zakban, központokban folyik a mun-
ka. Van ugyan példa arra 

(Barcson, Lengyeltótiban és még 
néhány helyen), hogy a folyamato-

A magyar kultúra napja megünneplésének idején sokunkban megfogalma-
zódik a kérdés: van-e okunk örömre. Van-e eredménye azoknak az erőfeszí-
téseknek, amelyeket a kultúra napszámosai tesznek évről-évre a vidéki váro-
sokban, falvakban. No meg hol vannak a régi néptanítók, egy-egy település 
lelke valamennyi. Mintha a falvak velük együtt vetették volna le régi ruháju-

kat. Most, a XXI. század elején megpróbálunk versenyt futni az idővel, s a közművelődésben 
dolgozók kiszolgáltatva, olykor nagyfokú közöny és érdektelenség által övezetten is lelkesen 
teszik a dolgukat. Hadakoznak a kultúrszemét ellen, s legtöbbjüknek más jelenti a való vi-
lágot; nem az, amit a média próbál elhitetni velünk. Keresik azt a közeget, azt a színtért, 
ahol valóban pallérozódik az elme, s ahol nemesedik a lélek. Olykor azonban elfogy az ere-
jük, belefáradnak a pályázatírásba, a folyamatos küzdelembe, az elutasításba. 

KULTÚRAKÖZVETÍTÕKmagányossága
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szág Pontban foglalkoztatott dolgozó 
személye évenként változik – hasonló 
okoknál fogva, s ez Bukovicsné Pál 
Mária igazgatónő szerint szakmailag 
sem szerencsés körülmény. 

Az intézményekben megforduló 
látogatók számával jobbára elégedet-
tek az intézményvezetők, de szerin-
tük nagyobb propagandával – amire 
nincs elegendő pénz – többeket be 
lehetne vonni a különböző progra-
mokba. Az emberek fokozatosan le-
szoktak a rendezvényekről, mondván: 
nincs miért bemenni a kultúrházba. 
Ahhoz azonban, hogy megszokják: 
már van miért bemenni a kultúrház-
ba, sok időnek kell eltelnie. A kadar-
kúti igazgatónő szerint éppen ezért 
reklámnak nem elég egy plakát el-
helyezése, a személyes, motiváló, 
a lokálpatriotizmus érzését erősítő 
beszélgetések hozhatnak csak igazi 
eredményt. Nem beszélve arról, hogy 
ezen intézmények többségében fejlett 
információs technika áll rendelkezés-
re, így arra is van mód, hogy helyben 
tájékozódjanak a település polgárai 
az őket érdeklő kérdéskörökben, mint 
például a pályázati lehetőségeket il-
letően vagy éppen a munkahely-kí-
nálatról.

Trendek, értékrendek
A kérdőívre adott válaszaiból kiderül: 
általában az ingyenes, szórakoztató, 
olykor megkérdőjelezhető színvonalú 
rendezvények vonzanak nagyobb tö-
megeket, de a gyermekrendezvények 
is látogatottak, mivel az iskolák köny-
nyen mozgósítják a diákokat. Az iro-
dalmi események, a kiállítások, fesz-
tiválprogramok is vonzók, csakúgy, 
mint az idősebb korosztály egyesületi 
(zenei, színházi) rendezvényei.

Többen a helyi közösségek gyako-
ribb bemutatkozását szorgalmaznák, 
míg mások a sztárvendégek fellép-
tetését. Általában fontosnak tartják 
az ifjúsági programokat, az igényes 
szórakoztatást, ám ez mind-mind 
pénzfüggő. 

A barcsi igazgató nem véletlenül je-
gyezte meg: a minőségileg igényesebb 
rendezvényekkel az a baj, hogy a be-
vételek messze nem elegendőek a ki-
adások fedezésére. Lassan oda jutnak, 
hogy már a gyermekrendezvényeknél 
is ráfizetéssel kell számolniuk. Azt 

Státusok és látogatók
A somogyi városi művelődési köz-
pontok vezetőinek, továbbá a Somogy 
megyei önkormányzat által fenntar-
tott négy intézménynek – Somogy 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, So-
mogy Megyei Levéltár, Megyei és Vá-
rosi Könyvtár, Somogy Megyei Mű-
velődési Központ – eljuttatott kérdő-
ív kérdéseire az igazgatók többsége 
– a 18-ból 13 –válaszolt. A válaszok-
ból kitűnik, hogy a közművelődési 
intézményekben egy-öt népművelő, 
illetve művelődésszervező dolgozik, 
s a válaszadók további egy-négy nép-
művelői státusz betöltését tartanák 
kívánatosnak. 

Vértes György barcsi művelődési 
központ-igazgató a főfoglalkozásúak 
számát elegendőnek tartja az elvég-
zendő feladathoz, ám szívesen alkal-
mazna 10–12 megbízási díjas, rész-
foglalkozású munkatársat 3–4 fő-
foglalkozású béréért. Egyébként más 
intézményvezetők is szívesen vennék 
további kollégák fő- vagy részmunka-
idős alkalmazását, és ezt néhányan 
jelezték is a fenntartó önkormányzat-
nak. Szinte mindenütt kezdeményez-
ték a létszámbővítést, ám pénzhiány 
miatt a fenntartó több helyütt inkább 
leépített, például Balatonföldváron. 

A Megyei és Városi Könyvtár bőví-
tésekor, 2001-ben a létszám is bővült, 
de azóta ismét fogyott. A megyei mú-
zeumban pedig a személyi állomány 
fiatalítását tűzték ki célul. Nagyatá-
don 2005 szeptemberétől a Munka-
ügyi Központ által támogatott, mun-
katapasztalat-szerzés céljára egy nép-
művelő kollégát alkalmazhattak egy 
évre. Az előtte lévő időszakban, 2003-
tól csupán egy népművelő dolgozott 
az intézményben megbízott igazga-
tóként. Igazi megoldást az igazgatói 
státusz betöltése és a fiatal népművelő 
kolléga határozatlan idejű alkalmazá-
sa jelentene.

Somogy legfiatalabb városa, Ka-
darkút is hasonló gonddal küszködik: 
kezdeményezték a jelenleg munka-
nélküliként dolgozó népművelő ál-
landó státuszban történő alkalma-
zását – mivel októberben lejárt mun-
kanélküliként való foglalkoztatása –, 
s csak két hónapra kötöttek vele to-
vábbi szerződést. Állandó alkalmazá-
sára csak ígéret van. Az eMagyaror-

pedig egyetlen intézmény költségve-
tése sem bírja el, hogy minden eset-
ben 100-150-200 ezer forinttal egé-
szítse ki a különbözetet. Sok helyütt 
a látogatói létszám emelése csak ak-
kor valósítható meg, ha a rendelke-
zésre álló infrastruktúrát át lehetne 
alakítani, ugyanis akkor tovább bő-
vülhetne az intézmény funkcionális 
és szolgáltató szerepe. 

Dr. Winkler Ferenc, a megyei mú-
zeum igazgatója a meglévő humán-
erőforrás korszerűsítésével, interak-
tív kiállításokkal, gyermek- és családi 
programokkal színezné a somogyi 
közművelődés palettáját, és a múzeu-
mot bevonná a művészeti nevelésbe, 
így a közgyűjtemény korszerű gya-
korlati hely is lehetne egyben.

S hogy mely típusú rendezvényekre 
jellemző a gyérebb érdeklődés? Nos, 
a válaszadók adatai szerint a réteg-
igényeket kielégítő műsorokra, ke-
vésbé ismert előadók programjaira, 
a komolyabb műfajhoz tartozó ren-
dezvényekre. 

Az általános érdektelenség sok he-
lyen tapasztalható, amiben – a vá-
laszadók szerint - a média a főludas. 
Ahogy Károly Irma, a Somogy Me-
gyei Művelődési Központ igazgató-
nője is megfogalmazta: az igénytelen 
kukkolás lehetőségének és a céltalan 
agresszió ömlesztésével a kényelme-
sebb, a gondolkodást nem igénylő sza-
badidőtöltésére csábítja mindazokat, 
akik nem rendelkeznek szilárd érték-
renddel és megbízható ízléssel.

Berkesné Hegedűs Márta, a ba-
latonföldvári Bajor Gizi Közösségi 
Ház és Könyvtár igazgatónője tovább 
megy: a média mellett a pénzhajszo-
lást, az értékromlást, az időzavart, 
az elidegenedést okolja, s és a pártok 
megosztó politikájával magyarázza az 
olykor tapasztalható közönyt. Okként 
megfogalmazódott az is, hogy a kul-
turális rendezvények többségének 
semmilyen árupiaci jellege nincs. 

Summázatként álljanak itt a kadar-
kúti igazgatóasszony sorai.

A társadalom két részre szakadt: 
a dolgozó emberek és a munkanél-
küliek csoportjára. A dolgozó em-
ber munkahelye megtartása végett 
sokkal több plusz munkát kell, hogy 
vállaljon, a családjára kevés idő ma-
rad, és ha otthona is fontos számára, 
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akkor arra, hogy még kulturális ren-
dezvényekre is eljárjon, egyetlen pil-
lanata sem marad. Bár igénye lenne 
rá, de ideje nincs. A társadalom má-
sik része a munkanélküliek csoportja. 
Akinek munkahelye nincs, jövedelme 
pár ezer forint, depresszióssá válik és 
teljesen mindegy neki, hogy mi mit 
szervezünk, a belépőjegyesre úgy sem 
tudna eljönni, az ingyenesre pedig 
nincs igénye. Sajnos, közülük a legna-
gyobb rész nem rendelkezik semmi-
lyen képesítéssel. Ők viszont szívesen 
jönnek a közösségi napokra.

A civilek szerepe
A harmadik legnagyobb gond, hogy 
az iskolákban a pedagógusok már 
nem tudják betölteni a régi néptanítói 
szerepet, pedig nagyon sokat tehetné-
nek egy település kultúrájáért, hiszen 
a gyerekeke révén a családok jobban 
bevonhatók a közösségi életbe. 

Az intézményvezetők rendkívül 
fontosnak tartják a civil szervezetek 
kultúraközvetítő szerepét, hiszen ki-
egészítik, szélesítik a kulturális kíná-
latot, ám nem helyettesíthetik az ál-
lami-fenntartói szerepvállalást. Át-
vesznek bizonyos tevékenységeket 
és bevonnak forrásokat, amelyekre 
az intézményeknek nincs lehetősé-
gük, többségük azonban éppenséggel 
intézményfüggő, financiális hátterük 
sem a szervezeteknek, sem a tagsá-
guknak nincsen. A művelődésszer-
vezők feladata pedig egyre inkább 
az lesz, hogy koordinációs, tanácsadói 
és szolgáltatói tevékenységgel segítsék 
ezen közösségek munkáját. A megyei 
levéltár igazgatója szerint ahogy nő az 
állampolgárok politikával szembeni 
ellenérzése, illetve ahogy csökkennek 
a kulturális intézmények költségveté-
si pozíciói, úgy nő majd a civil szer-
vezetek szerepe. 

A marcali művelődési ház igazga-
tónője úgy véli: kellő finanszírozás 
esetén elsősorban a művészeti cso-
portok működhetnének hatékonyab-
ban, s lehetnének még kreatívabbak 
a kultúra közvetítésében.

Egyes településeken, mint példá-
ul Fonyódon, kevés a működő civil 
szervezet, s azok is az életben-ma-
radásukért küzdenek. Erdélyi Ernő, 
a művelődési ház igazgatója szerint 
a városlakók még nem ismerték fel 

A Kaposvári Egyetem Csokonai 
Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai 
Kara évről-évre ontja a tanítókat, 
művelődésszervezőket, könyvtároso-
kat, intézményi kommunikátorokat, 
az Állattudományi Kar pedig a mező-
gazdasági szakembereket. Kritikusan 
fogalmazva: a potenciális munkanél-
külieket. Jóllehet: az elsődiplomások 
praktikus ismeretanyaggal rendel-
keznek, amikor kikerülnek a nagy-
betűsbe, ám a karok nem végeznek 
követő vizsgálatokat. Egyes tanárok 
– személyes kapcsolataik alapján 
– azonban tisztában vannak azzal, 
hogy sok a pályaelhagyó, vagy pá-
lyakorrekcióra kényszerülő egykori 
hallgató. 

A (talpon)maradók
A somogyi közművelődési intézmé-
nyek (meglévő) szakembergárdája 
azonban a fokozatos megszorítások 
ellenére is megpróbál talpon marad-
ni, ismeretet, élményt vinni a min-
dennapokba. 

De nagyon magányos.

a civil szervezetek működésének fon-
tosságát. 

Németh Márta, lengyeltóti igazga-
tónő tapasztalata szerint náluk a civil 
szervezetek még mindig kiskorúak; 
nincsenek szponzoraik vagy inkább 
nagylelkű mecénásaik, s olykor még 
a békebeli művelődési otthonok szak-
köreinek működési színvonalát sem 
érik el.

Sok a diplomás
A Somogy megye foglalkoztatási 
helyzetéről, a szakképzettséggel ren-
delkező regisztrált munkanélküliek 
számát is taglaló, a Somogy Megyei 
Munkaügyi Központ által készített 
tanulmányból kitűnik: 2005 máju-
sában tíz könyvtáros és huszonnégy, 
korábban kulturális és művészeti te-
rületen dolgozó személy volt mun-
kanélküli. 
Közülük legtöbben Kaposváron és 
Siófokon élnek. A harmincnégy ál-
lás nélküli éppen kielégítené a somo-
gyi közművelődési intézmények lét-
számigényét. 

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KAR

ÁLLAMIGAZGATÁSI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZETE

felvételt hirdet 
a 2006/07-os tanévre, diplomások részére,

négy féléves, akkreditált szakigazgatás szervező képzésre
szociális*

környezetvédelmi
igazgatási rendszerszervező*

személyügyi
önkormányzati gazdálkodási*

költségvetési ellenőr
szakra.

A képzésre 2006. március 31-éig lehet jelentkezni.

További felvilágosítás kapható 
a 482-7158 és a 482-7157

telefonszámon

*A HEFOP 3.3 című pályázat ötven cigány fiatal továbbképzését támogatja.
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kább azt szeretnék, hogy működőké-
pes vállalkozások telepedjenek meg 
Felgyőn. Érdeklődőkből eddig sem 
volt hiány, hiszen a főúttal határos 
terület adottságai kiválóak. Szállít-
mányozási cég képviselője már ko-
pogtatott a községházán, hogy logisz-
tikai bázist építene ki, de Ábel Ist-
ván azt is örömmel venné, ha termelő 
vállalkozás látna fantáziát az övezet-
ben. Mindehhez jó alapot szolgáltat-
na a Leader+ elnevezésű program, 
amelyben a felgyői mellett további 
kilenc környékbeli kistelepülés ön-
kormányzata vesz részt. A társulás 
90 millió forintos pályázati forrás el-
nyerését reméli, amelynek felhaszná-
lásával a pritaminpaprika termesz-

Az elmúlt évtizedben létesített kísér-
leti és palántanevelő kertészetnek, 
valamint baromfinevelő telepnek is 
része van abban, hogy a csongrádi 
kistérségben jelenleg Felgyőn a leg-
kisebb (kevesebb mint öt százalék) 
a munkanélküliek aránya, s az ön-
kormányzat iparűzési adóbevételei is 
folyamatosan növekednek. E kedvező 
folyamatnak adhat újabb lendületet, 
ha sikerül hasznosítani azt a csaknem 
tízhektáros, szinte teljesen közmű-
vesített területet, amit eddig a hol-
land kísérleti kertészet használt, de 
a jövőben a meglévő 32 hektáros bir-
toka mellett már nem tart igényt rá. 
Ábel István polgármester szerint nem 
céljuk az egyszeri magas bevétel, in-

tését és értékesítését hangolnák ösz-
sze, megteremtve ezzel a különleges 
zöldség többféle hasznosításának le-
hetőségét. A pályázat túljutott az első 
rostán, várhatóan tavasszal születik 
érdemi döntés a támogatás odaítélé-
séről. Siker esetén a felgyői palánta-
nevelőre lehetne építeni, és az ipari 
parki jellegű területen feldolgozók 
is megtelepedhetnének. A mihama-
rabbi hasznosítás érdekében Felgyőn 
őszig módosítják a rendezési tervet, 
amely feltétele a vállalkozási övezet 
kialakításának. Mivel a spekulánso-
kat szeretnék kiszűrni az üzletből, 
csak akkor adnak túl az adott terüle-
ten, amennyiben a vevő vállalja, hogy 
három éven belül beépíti azt.  

Ígéretes társulást vonzott a felgyõi palántanevelõ

Piaci alapon korszerûsítenék a piacot Gyöngyösön
Az egyre szigorodó jogszabályi elő-
írásoknak nem képes eleget tenni 
a gyöngyösi önkormányzat tulajdo-
nában, a Városgondozási Részvény-
társaság kezelésében működő élel-
miszerpiac. 

A lehetséges megoldást egy beru-
házási tanulmánytervben dolgozták 
ki, amelynek megvalósításához most 
befektetőt keresnek. Bővítést nem 
tartalmaz az elképzelés, a jelenlegi 
mintegy 500 négyzetméternyi üzlet-
területtel számolnak, ám a jogsza-
bályoknak és a vásárlói igényeknek 

megfelelő körülmények kialakítása, 
a szükséges kapcsolódó létesítmé-
nyek megépítése a cél. A parkolótól 
a gombavizsgáló hely kialakitásáig, 
az akadálymentesítéstől a résmentes 
burkolatok, valamint a fűtési rend-
szer megépítéséig számos feladatot 
el kell végezni. 

A koncepcióban foglaltak meg-
közelítő költsége bruttó 100 millió 
forint, ami több forrásból adódna, 
adódhatna össze. Egyrészt legfeljebb 
25 millióig pályázati pénz is nyerhető 
ilyen beruházásokra, másrészt a pia-

con árusító tíz bérlő is hajlandóságot 
mutat csaknem ugyanennyi pénz be-
fektetésére. További forrást jelenthet-
ne, ha ugyanők viselnék az üzlethe-
lyiségek belső kialakításának – tevé-
kenységhez igazodó – költségeit. 

A piac felújítását is „piaci alapon” 
képzelték el, ezért keresnek befekte-
tőt, aki – természetesen megtérülést 
hozó módon – megfinanszírozná 
a csarnok és a kapcsolódó létesítmé-
nyek megépítését. Hogy pontosan mi-
lyen konstrukcióban, az tárgyalások 
során dőlhet el. 

Betörésmegelõzõ kártyarendszer készül Celldömölkön
Újfajta bűnmegelőzési program vet-
te kezdetét Celldömölkön. A Vas 
Megyei Rendőr-főkapitányságon 
dr. Orbán Péter főkapitány mutatta be 
a betörésmegelőző kártyarendszert, 
amelynek segítségével a betöréses lo-
pások számának visszaszorítását, va-
lamint azok felderítési arányának ja-
vítását remélik. 

A rendszer három, nyomdai úton 
előállított kártyára épül, amelyek 
a rendőrség és az állampolgárok kö-
zötti információáramlást gyorsítják, 
ezáltal csökkentve a reagálási időt. 
A kártyarendszer három darabból 

áll. Az egyik az otthonkártya (ame-
lyet a tulajdonos a lakás egy látha-
tó pontján helyez el), amely a lakás-
tulajdonos adatait és elérhetőségét 
tartalmazza, így ha a szomszéd vagy 
a rendőrjárőr fedezi fel a betörést, 
a kártya révén a lakás tulajdonosa rö-
vid idő alatt felkutatható. A nyaraló-
kártyát személyesen vagy postai úton 
juttathatja el a rendőrséghez a lakás 
tulajdonosa akkor, amikor nyaralni 
indul, vagy más okból hagyja üresen 
huzamosabb időre a lakását. A látoga-
tókártyát pedig az üresen hagyott la-
kóházat ellenőrző rendőrjárőr tölti ki, 

miután kívülről ellenőrizte a lakást, 
nem történt-e betörés, majd a kártyát, 
az ellenőrzés idejét feltüntetve, a pos-
taládába dobja be. 

Kovács József celldömölki rendőr-
kapitány szerint az üresen hagyott 
lakásokra fordítandó figyelem nö-
vekvőtt járőrtevékenységet igényel. 
A programra a Belügyminisztérium 
pályázatán a rendőrség és a város ön-
kormányzata közösen nyert kétmillió 
forintot. Fehér László, Celldömölk 
polgármestere reméli, hogy a betörés-
megelőző kártyarendszer bevezetése 
a lakosság hasznára lesz. 
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A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁSA

SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉSBEN
VALÓ RÉSZVÉTELRE
Az Államigazgatási Továbbképző Intézet – egyetemi, 
illetve főiskolai végzettséggel rendelkező diplomások 
részére – felvételt hirdet újabb oklevelet nyújtó szak-
irányú továbbképzésre a 2006/2007. tanévre 
 

igazgatási rendszerszervező
költségvetési ellenőrzés 

környezetvédelmi igazgatás 
önkormányzati gazdálkodás

személyügyi igazgatás
szociális igazgatás

 
szakirányokon. Jelentkezési határidő március 31. 
Az egyes szakok tematikus tartalma a http://www.uni-
corvinus.hu webcímen megtekinthető. A képzés min-
den szakon Budapesten lesz, időtartama 2 év. A hall-
gatók körülbelül 240 órában, összesen tíz háromnapos 
konzultáción vesznek részt és félévenként vizsgáznak. 
A második évben szakdolgozatot készítenek, amelyet 
a tanulmányaikat lezáró záróvizsgán védenek meg. 
A sikeres záróvizsga eredményeként – a választott 
szaknak megfelelő – szakigazgatás-szervező okleve-
let kapnak. Felvételi vizsga nincs, túljelentkezés esetén 
felvételi beszélgetés lehetséges. Az igazgatás-szervező 
oklevéllel rendelkezők előnyt élveznek. 
A képzés önköltséges, díja az első félévre az összes 
szakon egységesen 115 000 forint, amelynek befizetési 
határideje augusztus 15. A tandíj – a záróvizsgadíj ki-
vételével – a vizsgadíjakat is magába foglalja. A hallga-
tókat terhelik az utazási és szállásköltségek, valamint 
a jegyzetek, stb. költségei (de a képzés terheit a mun-
káltatók átvállalhatják). Tandíjat nem térítenek visz-
sza. A tandíj összege a képzés ideje alatt (az infláció 
mértékétől függően) változhat.
A továbbképzésre a felvételt az intézet által rendsze-
resített Jelentkezési lap nyomtatványon lehet kérni, 
amelyhez csatolni kell az egyetemi vagy főiskolai vég-
zettséget igazoló oklevél – közjegyző által hitelesített 
– másolatát, a jelentkező rövid életrajzát és a jelentke-
zési díj (6700 forint) befizetését igazoló eredeti feladó-
vevényt. (Jelentkezési lapot és csekket az Államigazga-
tási Továbbképző Intézetben lehet kérni, vidékieknek 
felbélyegzett válaszboríték ellenében küldenek.)
A jelentkezési anyagot 2006. március 31-éig kell az Ál-
lamigazgatási Továbbképző Intézet címére (1519 Bu-
dapest, Pf.: 275.)  beküldeni. 
A jelentkezés eredményéről a pályázók 2006. augusz-
tus elejéig kapnak értesítést. 
Bővebb felvilágosítás kérhető a (1) 482-7158 és a (1) 482-
7157 telefonszámon.

Marhapert nyert Nagyvázsony
Félmillió forint bírságot is kiszabhat 
bármely önkormányzat – a tavaly no-
vemberben hatályba lépő állattartási 
törvény  értelmében –, amennyiben 
valamely állattartó nem tartja be, il-
letve megsérti a helyi állattartási ren-
delet szabályait. Meglehet, hogy első-
ként Nagyvázsony önkormányzata 
él ezzel a lehetőséggel, miután pró-
bapert nyert egy helyi vállalkozóval 
szembnen. Az illetőre a sok marhája 
miatt – illetve az állatok nyáron el-
viselhetelen bűze miatt – hat éve pa-
naszkodtak a helybéliek, s a képvise-

lő-testület a lakosság kérésére ren-
deletben korlátozta a lakóövezetben 
tartható állatok számát. A mezőgazf-
dasági vállalkozó vitatta rendelet jog-
szerűségét, ám a marhapert tavaly el-
vesztette: a Vas Megyei Bíróság  nem 
talált kifogást a nagyvázsonyi döntés-
ben. Mivel a vállalkozó azóta is há-
romszor annyi szarvasmarhát tart, 
mint amennyit tarthatna, az önkor-
mányzat hivatala pénzbírság megfi-
zetésére kötelezte. A bírság összege 
– most még – kevesebb a kiszabható 
félmillió forintnál. 

Karitász központ Sombereken
Sombereken, a régi iskola épületében 
kialakított karitász központ tizenöt 
dolgozója idén januártól tizennégy 
település rászorultjait látja el. A köz-
pont a segítségnyújtás lehetőségei-
ről készített prospektusát minden 
háztartásba eljuttatja, munkatársait 
a formaruhájukról már felismerik, 
s a szolgáltatásokról rendre őket kér-
dezik. Ezidáig összesen hetven he-
lyi, illetve Dunaszekcsőn, Bárban, 
Görcsönydobokán, Palotabozsokon, 
Véménden, Fekeden, Szebényben, 

Szűrben, Himesházán, Geresdlakon, 
Marázán, Székelyszabarban és Erdős-
márokon élő rászorulttal vannak na-
pi kapcsolatban, akik nyomógombos 
készülékkel hívják őket, ha baj van. 
Az Európa Terv keretében a Regio-
nális Fejlesztési Operatív Programból 
finanszírozott feladatok igen szerte-
ágazóak, például az idősek gondozá-
sa, napi ellátása mellett a karitászosok 
akár bevásárláshoz vagy fűnyíráshoz 
is segítséget nyújtanak, a munkanél-
külieknek állást keresni segítenek. 

Görögország 12 ezer euróval 
támogatja Beloiannisz lakóit
Újév alkalmából ismét Görögország-
ból kaptak ajándékokat a beloianni-
szi gyerekek. Dimitris Contoumas, 
Görögország magyarországi nagy-
követét és kíséretét a jórészt görögök 
által lakott falu kultúrházában fogad-
ták, a szüleik és nagyszüleik kíséreté-
ben jelen lévő óvodások és az iskolá-
sok görög nyelvű dalokkal, versekkel 
köszöntötték a vendégeket, majd át-
vették az ajándékokat: Hellas felira-
tú szabadidőruhákat (Michaliakosz 
görög védelmi miniszterhelyettes 
ajándékait) és különféle édességeket. 
Az ajándékosztásba Adam Hatziale-
xiadisz, a görög védelmi minisztéri-
um katonai attaséja, Petrosz Barba-
rias, a nagykövetség sajtóirodájának 

vezetője és Kalota József protopresbi-
ter és a polgármester is bekapcsoló-
dott. Vaszilios Stamatopoulos és Po-
litidu Márta a saját ajándékai mellett 
több támogató nevében is osztott cso-
magot. Az eseményen a képviselő-tes-
tületet Németh Ferenc alpolgármester 
képviselte, és megjelent Vlahopulosz 
Ziszisz is, a helyi kisebbségi önkor-
mányzat elnöke. Nagy örömmel fo-
gadták a jelenlévők a nagykövet be-
jelentését, hogy a görög országgyű-
lés Beloiannisz község 12 ezer eurós 
támogatásáról döntött. A több mint 
3 millió forintos támogatás az iskola, 
az óvoda és a művelődési ház fejlesz-
tésére szolgál. Az adomány felhaszná-
lását a nagykövetség ellenőrzi.
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Döntöttem: holmi lelkifurdalás miatt nem 
mondok le arról, hogy belepiszkítsak az én ön-
kormányzatom választott testületébe. 

E testület egyik minapi, éjszakába nyúló ülé-
sén – amelyen a kábeltévé révén megfigyelőként 
voltam jelen – álmosságűzően irritáltak a törté-

nések, s különösképpen irritált egy fiatalember (az egyik, számomra 
korábban szinte észrevétlen testületi tag), aki kifejezetten élvezte, 
hogy főszereplő lehet. 

A bolgár fiú (aki vélhetően annyira bolgár, amennyire én az va-
gyok) eleinte rokonszenvesnek látszott, amolyan zabolátlan csikó-
nak a nála idősebb, dörzsöltebb és fáradtabb társai között, széles 
volt a mosolya, fehér a foga, amit különben nem villogtatott. Ki-
sebbségi kedvezménnyel jutott mandátumhoz, s ebben a testületben 
ő lett a mérleg nyelve. Azt nem tudom, 
hogy mikor rögzült (azt sem, hogy mivel 
rögzítették), de ezen az ülésen megin-
gathatatlannak (elbillentethetetlennek) 
bizonyult. Tartása volt ennek a bolgár 
fiúnak (jelzem, utánanéztem: a bolgár 
kisebbségi önkormányzat megválasztá-
sakor a neve a jelölteké között se szere-
pelt), mert tudta, hogy minden javaslat 
elfogadása rajta múlik, hogy egyáltalán 
mindenben (még az ügyrendi kérdések-
ben is), az ő szava(zata) dönt.

Ha a maga eszével mérlegeli a javas-
latokat, vagy saját álláspontja van, egy 
szavam se lenne ellene. De előre lehetett 
tudni, hogy miképp fog dönteni. 

A hatalmát élvezte, pedig hát nem volt hatalma: ellenkezőleg, 
az egyik oldal pökhendi és ostoba szolgája volt. De az ő látszólagos 
vezérletével jóvátehetetlenül fertőzhette meg a választási kampány 
a testületi döntéseket.

Az egyik oldal képviselője azt javasolta, hogy az ő oldalán he-
lyet foglaló testületi tag újdonsült szervezetének az önkormányzat 
helyiséget adjon, mivel a lakosság által választottak szervezetei-
nek ez jár.

No de, mondták erre a másik oldalon, csakis azok a szervezetek 
kaptak helyiséget, amelyeknek a megválasztottak a megválasztá-
sukkor voltak tagjai. 

A bolgár fiú ügyrendi javaslatára a testületi többség előbb a vita 
lezárását, majd a javaslat elfogadását szavazta meg.

Aztán azt javasolták az egyik oldalon, hogy minden nyugdíjas 
kapjon az önkormányzattól havi négyezer forint fűtésdíj-kom-
penzációt.

Ez nagyon sok pénz, mondták a másik oldalon, de ha már úgyis 
döntöttetek erről, legalább tegyünk különbséget a nyugdíjasok kö-
zött, s a rászorultaknak fizessünk.

Miután a legésszerűbb módosító indítványokat is leszavazta 
a többség, a bolgár fiú szavára ezt a vitát is lezárta, majd fikarcnyi 
változtatatás nélkül fogadta el az eredeti javaslatot. Amelynek ér-
telmében a mi önkormányzatunk minden nyugdíjasa – a nyugdíjas 
portás és a nyugdíjas bankelnök, függetlenül attól, hogy egyedül 
vagy többedmagával lakja a fűtött lakást, sőt, attól is függetlenül, 
hogy eltartott-e, hogy népes családban, vagy albérletben él, vagy 
éppen szociális otthon lakója – személyenként havi négyezer forint 
fűtésdíj-kompenzációban részesül.

Ezután előterjesztetett – ugyancsak a bolgár fiú szavazatára építő 
oldalon – egy akkora baromság, hogy nem akartam hinni a fülem-
nek. Hogy a tömegközlekedési eszközök ingyenes igénybevételére 
jogosító kombinált bérletet kapjon az önkormányzattól valamennyi, 
helyi állandó lakcímmel rendelkező, s életvitelszerűen helyben élő 
kiskorú és általános iskolás, 18 éves korig minden középiskolás, s 23 
éves korig a felsőfokú intézmények mindegyik hallgatója. A kom-
binált bérlet azoknak is járjon, akik más városban tanulnak, vagy 
éppen gyalog járnak iskolába.

És mielőtt a másik oldalon bárki megszólalhatott volna, ügy-
rendi kérdésben kért szót megint a bolgár fiú, s vigyorogva a vita 
lezárását javasolta.

Csakhogy ezúttal túlkiabálták.
Tudjátok egyáltalán, hogy miről beszéltek? Ennyire tájékozat-

lanok nem lehettek, hiszen kombinált 
bérlet már régóta nincs. 

Vegyétek úgy, hogy a javaslatunk a di-
ákbérletre vonatkozik.

Kiszámoltátok, hogy ez mennyibe ke-
rülhet az önkormányzatnak? Nyolcvan-
millió forintba! 

A gyerekeinken nem spórolhatunk.
De ez kidobott pénz, mert azoknak 

semmit nem jelent egy bérlet ára, akiket 
autóval visznek iskolába. És ha már eny-
nyit költünk a gyerekeinkre, osszuk el ezt 
az összeget azok között, akik igazán rá-
szorulnak, például ha csak a gyermekne-
velési segélyben részesített családok kap-
nának belőle, az igazi segítség lenne.

Az önkormányzat eddig is fokozottan támogatta a rászorulókat, 
ezért javasoljuk, hogy a bérletet alanyi jogon kapja meg minden 
nappali tagozatos diák.

Mégis, hogyan képzelitek? Kitől kérje és kitől kapja egy szegedi 
egyetemista az ingyenbérletet? 

Az iskolájától.
Szó szót követett, még azt is elmondta egy képviselő, hogy az egye-

temen, ahol tanít, a tanítványai igen jót röhögtek ezen az elképze-
lésen. 

Amikor aztán a bolgár fiú megint szóhoz jutott, úgy ismételte 
meg a vita lezárására vonatkozó javaslatát, hogy beszéd közben se 
látszottak a fehér fogai. 

És megtörtént, aminek történnie kellett.
A jogszabály megalkottatott. 
A tömegközlekedési kompenzációról szóló rendelet szövegét tar-

talmazó nyomtatványt egy kitöltendő űrlappal együtt az önkor-
mányzatom ügyfélszolgálatánál átvehetem. Az én dolgom az űrlapot 
kitölteni és egy másik önkormányzat iskolájában aláírással igazol-
tatni, hogy a kicsi lányom odajár. A rendelet szerint az aláírással 
az iskola kötelezettséget vállal arra, hogy az én önkormányzatom 
által az ő bankszámlájára utalandó összeget tanulóbérlet vásárlá-
sára fordítja, s a bérletet a lányomnak odaadja. Nem tudom, hogy 
így lesz-e (hiszen az iskolát ilyesféle pluszfeladat elvégzésére egy 
másik önkormányzat rendelete nem kötelezheti), de ha így lesz, se 
leszek boldog.

A bolgár fiú, az boldog lehet, mert övé a jövő országa.
Valóban az övé?

Érc Gazobál

A
bolgár
fiú
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HÍRSZÓRÓ
 Jórészt cigány résztvevőkből álló 
polgárőr egyesületek (a csokonyavi-
sontai, a babócsai, a barcs-drávaszen-
tesi és az istvándi – átfogó együttmű-
ködési megállapodást kötöttek a bar-
csi rendőrkapitánysággal. Az egyes 
megállapodások megszületését szak-
mai egyeztetések előzték meg. Az ün-
nepélyes aláírás aktusán a települések 
polgármesterei is megjelentek.

 Hetvenezer fürdőbelépőt aján-
dékozott Mórahalom önkormányzata 
a regionális vérellátó központ részére. 
A jegyeket januártól a véradók kap-
ják. A szerződés aláírása alkalmából 
Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgár-
mestere is vért adott.

 Az autópálya még ebben az év-
ben eléri Debrecent és Nyíregyházát, 
továbbá Dunaújvárost, ahol megépül 
az új Duna-híd is. A már megkezdett 
beruházásokkal együtt 2006-ban több 
mint 250 kilométerrel és 11 új sza-
kasszal bővül a gyorsforgalmi úthá-
lózat. Miután tavaly elkészült az M7-
es autópálya újabb, 20 kilométeres 
szakasza, az M5-ös Kiskunfélegyhá-
za–Szeged szakasza (amelynek révén 
egy egész régió csatlakozott a sztráda-
hálózathoz), valamint az M0-ás kör-
gyűrű újabb szakaszának átadásával 
a Ferihegyi repülőtér is közelebb ke-
rült Európához, az ismert fejlesztési 
célok remélhetően újabb befektetőket 
vonzanak az előbb utóbb autópályán 
elérhető területekre.
 A határ mentén Pornóapáti térsé-
gében két helyen, Horvátlövőnél, Vas-
keresztesnél, valamint Szentpéterfá-
nál épültek meg a határon átvezető 
új utak. Az unió 85 százalékos támo-
gatást nyújt az új közúti kapcsolatok 
létesítéséhez.  A Szombathely és Kör-
mend közötti nagy kamionforgalom 
miatt szükséges a 86-os főút soron 
kívüli fejlesztése, ezért Szombathely 
és Kisunyom között Táplánszentke-
reszt irányában új nyomvonalú út épí-
tését tervezik 8 kilométer hosszan. 
 Arany Páva díjának megvédésé-
re készül a barcsi Széchényi Ferenc 
Gimnázium népdalköre. A legran-
gosabb elismerést két éve nyerték el 
a lányok, és tavasszal lesz a követke-
ző nagy megmérettetés. Főként erdé-
lyi és somogyi népdalokkal készülnek 
a versenyre. A népdalkör huszonnégy 
tagjának a zöme elsős, de akad köz-
tük végzős diák is. A városi rendez-
vényeken és az iskola műsoraiban is 
szerepelnek.

Nyolc éven át tartó, százmillió forintos, beruházás fejeződött be: Mórahalom 
külterületén az egész kistérséget ellátó, uniós normáknak megfelelő hulladék-
udvar létesült. Ezen belül szippantott szennyvíz kezelésére alkalmas telepet, át-
rakó állomást, gyepmesteri telepet, dögkutat, az ezekhez szükséges berendezé-
seket és infrastruktúrát építettek. Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, hogy 
az Európai Unió szigorú környezetóvó intézkedéseket vár el a tagállamoktól, 
s ennek folytán  2006 végéig a megyében 32 településen kell felszámolni a sze-
méttelepeket. Mórahalom 25 pályázatot adott be, hat engedélyt szerzett meg, 
hogy létrehozhassa a hulladékdepót kiváltó komplexumot. A depót egyébként 
ISPA- projektből kellene ártalmatlanítani, ami még várat magára.

Hulladékudvar Mórahalmon

Leendő lakótelepi részönkormányzatok közösségi céljainak 
megvalósításához nyert negyvenötmillió forintot a Belügy-
minisztériumtól Szeged önkormányzata. A képviselő-testü-
let (illetve annak többsége)– mivel a pályázatot kimondottan 
lakótelepi városrészi önkormányzatok támogatására írták 

ki – kettőt választott. Az ellenzék azonban még hatot létrehozna, szerinte 
ugyanis minden városrésznek jár a részképviselet. Szegeden mostanáig Kis-
kundorozsmán, Szőregen és Tápén – tehát az egykor önálló településeken – 
működtek részönkormányzati testületek. A városi önkormányzat szervezeti 
működési szabályzata szerint ezek feladatai közé tartozik például a telepü-
lésrészt érintő tervek véleményezése, megvalósításuk figyelemmel kísérése, 
véleményezniük kell továbbá a közterületek elnevezését, hivatali kirendelt-
ség működése esetén meg kell állapítaniuk az ügyfélfogadás rendjét és maguk 
döntenek az önkormányzat által pályázaton, a településrészi önkormányzat 
támogatására nyert összeg felhasználásáról. A részönkormányzat testületi 
tagjait az ajánlások alapján a közgyűlés választja meg, s tagjai még az adott 
településrészeken megválasztott egyéni önkormányzati képviselők is. Közgyű-
lésük feladata – polgármesteri előterjesztés alapján – a részönkormányzat 
vezetőjének kijelölése. Egyetértés a jogkörökben sincs: az ellenzék bővítené 
a településrészi önkormányzatoknak a város ügyeibe való beleszólásának le-
hetőségeit, hogy azoknak ne csupán véleményezési, hanem egyetértési joguk 
legyen, a többség szerint azonban az egyetértési jog gyakorlása indokolatla-
nul megnehezíthetné a városi önkormányzat dolgát.



Ö N K O R M Á N Y Z A T29
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

HA
ZAF

ÖLD
CS

ERE

Tavaly decemberben Bécsben Ausztria és Magyarország képviselői egy úgy-
nevezett megerősítő okiratot írtak alá, amely azt tartalmazta, hogy a két 
ország a magyar–osztrák határszakasz tervezett márciusi módosításakor 
a határ menti földek közül melyik rész tartozzék ide, vagy oda. A trianoni 
határok megállapításánál a két ország közötti határt bizonyos szakaszokon 
folyók sodorvonalánál jelölték ki, a folyók azonban azóta elmozdultak ko-
rábbi medrükből. A ’80-as évek végén és a ’90-es évek elején már volt ha-
sonló határmódosítás (akkor a Lapincs és a Bozsok pataknál számolták újra 
a négyzetmétereket), most a Pinka korábbi medrében kijelölt (s a folyó so-
dorvonalával együtt „elvándorolt”) határvonal megváltoztatása van soron. 
Erre azért van szükség, mert a folyó nyomvonalának változása miatt az ál-
lamhatár szerinti magyar földek Ausztriába kerültek, osztrák földek pedig 
a folyó innenső oldalára, s némely terület az államhatár megsértése nélkül 
igen nehezen megközelíthető. A jelenlegi szabályozás a két országban 49 
ezer négyzetméterre terjed ki, a csere után a határvonalak visszakerülnek 
a Pinka medrébe. Magyarország területéből tizenhárom helyen kerül föld 
a szomszédos Ausztriához, az osztrákoktól is tizenhárom terület kerül át 
Magyarországra. Összesen kétszer huszonnégyezer-ötszáz négyzetméter 
cserél gazdát, de a két ország területének nagysága nem változik. A módo-
sítás kizárólag állami tulajdonú földeket érint majd, utána ezek a területek 
könnyebben lesznek művelhetőek, és a horgászok se kényszerülnek határ-
sértésre ahhoz, hogy halat fogjanak.

 Gyógyfürdőkre épülő turiszti-
kai hálózat kiépítését célozza a Dél-
dunántúli Gyógy- és Termálfürdők 
Egyesülete, amely a Tolnatamásiban 
megrendezett ülésén ismét Iharosi 
Istvánt, a nagyatádi városi strand ve-
zetőjét választotta elnöknek. A Tol-
na, Somogy és Baranya termálfürdőit 
összefogó szakmai egyesület legutóbb 
a barcsival tizennyolc tagúra bővült.
 Egészségváros elnevezésű pro-
jektjének megvalósításhoz keres fi-
nanszírozót Csongrád város önkor-
mányzata. Ez az a terv, amelyet ko-
rábban milliárdos fürdőfejlesztésként 
emlegettek a Tisza-parti városban. 
Az önkormányzat és az ötletgazda 
cég, az Első Magyar Projektház Kft. 
még májusban kötött szindikátu-
si szerződést, az ősz folyamán pedig 
közös társaságot hoztak létre a beru-
házás lebonyolítására.
 Két éven át összesen harminchat 
közgazdászhallgató dolgozik majd 
gyakornokként a Csongrád megyei 
önkormányzatoknál, kistérségeknél. 
A fiatalok feladata a modern gazda-
ságfejlesztési ismereteket terjeszteni, 
s szándéka pontos képet kapni a való-
ságról. Erre az egyetem és a megye kö-
zösen nyert csaknem 17 millió forin-
tot. A Szegedi Tudományegyetem Gaz-
daságtudományi Karának Közgazda-
ságtani és Gazdaságfejlesztési Intéze-
tével közös –. s tavalyihoz hasonló – 
programnak az is célja, hogy a szívesen 
elvándorló közgazdászok egy részét 
lehetőleg a megyében tartsa.

 Szomszédoló című új programso-
rozat keretében Szücsi község műve-
lődési házában, a vendég Karácsond 
község képviselői mutatták be kultu-
rális csoportjaikat, amelyeknek tagjai 
műsort adtak a helyieknek.
 Aláírták a Debrecen és környé-
ke csatornázása és szennyvízkezelé-
se 22 milliárd forintos ISPA-projekt-
jével kapcsolatos, ellenőrző mérnö-
ki munkák ellátására szóló megbízá-
si szerződést. A győztes konzorcium 
képviselői mellett Kósa Lajos debre-
ceni, Hamza Gábor hajdúsámsoni, 
Nagy Józsefné sárándi, Galgóczi Mi-
hály ebesi és Tímár Zoltán mikepér-
csi polgármester látta el kézjegyével 
az okiratot.A csatornázási program 
2008 elejére tervezett megvalósulásá-
val Debrecen, Ebes, Sáránd és Mike-
pércs lefedettsége teljes lesz, Sámsoné 
pedig mintegy 85 százalékos. 
 Tíz éves fennállásának évfordu-
lója alkalmából a homokszentgyörgyi 
Kéknefelejcs Népdalkör a helyi műve-
lődési házban a meghívott Barcsi Vá-
rosi Nyugdíjas kórussal, a Kadarkúti 
Népdalkörrel, a Kéthelyi Asszonykó-
russal és a Somogybabodi Népdalkör-
rel közös műsort adott. A vendégeket 
és az érdeklődőket Kulcsár Szilveszter 
polgármester köszöntötte, a rendez-
vényt pedig vacsora és bál zárta.

 Hókupac-rendeletet alkotott 
Kömlő önkormányzata, egyszers-
mind felhívást tett közzé, amely egy 
esetleges nagy mennyiségű téli csa-
padék esetén a helyieket a rendszeres 
hóeltakarításra szólítja fel, s meghatá-
rozza azon területeket, ahová nem he-
lyezhető el hókupac; vagyis útkeresz-
teződések, járdák, buszmegállók kö-
zelében. A rendelet értelmében azo-
kat, akik nem tesznek meg mindent 
a falu járhatóvá tételéért, 30 ezer fo-
rint pénzbírsággal sújthatják.

Tizennégy település lakosait ellátó mentőállomást helyeztek üzembe Zalaka-
roson, ami a fürdőváros önkormányzata által megépíteni tervezett kataszt-
rófavédelmi komplexum része. A központban a korszerű orvosi ügyelet már 
működik, s a tűzoltószertár is hamarosan elkészül. Szirtes Lajos polgármester 
avatóbeszédében elevenítette fel az előzményeket, megemlítvén, hogy miután 
a zalakarosi mentőállomás létrehozását egy, 1999-ben készült országos kon-
cepció tartotta indokoltnak, a zalakarosi önkormányzat az Országos Mentő-
szolgálattal kötött megállapodás alapján kezdte meg a beruházás előkészítését, 
de az építéshez csak 2004. végén foghattak hozzá. Dr. Puskás Tivadar főorvos, 
a Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet vezetője példaértékűnek mi-
nősítette a zalakarosi építkezést, amelynek anyagi fedezetét teljes mértékben 
a város állta. Elmondta, hogy karosi önkormányzat ezáltal egy fehér foltot 
tüntetett el Zala megye térképéről, ahol még Zalalövő, illetve Zalatárnok tér-
ségében lenne indokolt hasonló létesítményt építeni. A január 16-án avatott 
mentőállomáson tizenketten dolgoznak, két új – egyenként 8, illetve 10 millió 
forint értékű – mentőautójukkal a térségben bárhová percek alatt elérnek.

Mentõállomás Zalakaroson
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 Az erdélyi árvízkárok enyhítésé-
re fordította komlói önkormányzat 
a múlt év végi Komló–Székelyudvar-
hely barátságos kézilabda-mérkőzés 
bevételét.  A Székelyudvarhelyhez kö-
zeli Siménfalva polgármestere, Péter 
Zoltán, valamint a település általános 
iskolájának igazgatója, Pál Ferenc le-
vélben köszönte meg a csaknem fél-
millió forintos adományt, amelyet 
az iskola tornatermének felújítására 
fordítanak.
 Szélessávú internet kiépítésére 
nyert pályázatot a bicskei kistérség 
hét helyi önkormányzatának a Vértes 
Többcélú Kistérségi Társulás. Bodmér, 
Gánt, Óbarok, Újbarok, Vál és Vér-
tesacsa önkormányzata a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium által ki-
írt, A szélessávú hálózat önkormány-
zatok általi kiépítésének támogatása 
Magyarország üzletileg kevésbé von-
zó településein elnevezésű pályázatán 
nyert negyedmilliárdot erre a célra 
jövő év január végéig kell elkölteniük, 
illetve e határidőig kell a világhálóhoz 
csatlakoztatni településeiket.

A 830 lakosú Bolhó önkormányzata és a Magyar Posta Rt. együttműködé-
sében megújított kisposta a polgármesteri hivatal egyik szárnyában kapott 
a korábbinál jobban megközelíthető és nagyobb helyet, mégpedig a hivatal 
átfogó felújítása keretében. A Magyar Posta Rt. vállalta az épület áttervezé-
sét, település pedig pályázaton, területfejlesztési támogatással és önerőből 
teremtette elő a munkák első üteméhez szükséges 5,2 millió forintot. Így ké-
szült el az új helyre költöztetett, különbejáratú, új technológiai eszközökkel 
felszerelt postahivatal, illetve a jegyzői és két ügyfélszolgálati iroda. Horváth 
Ádám 1990 óta a falu első embere, és több fejlesztés kötődik a nevéhez. Így 
került sor arra is, hogy a postaszolgáltatások törvényben meghatározottak 
szerinti átszervezése után megkereste a Magyar Posta Rt.-t a polgármesteri 
hivatal felújításának tervével.

Kispostát avattak Bolhón
1072 Budapest, Klauzál tér 16.

Tel./fax: 342-3906

Boltjaink:
V. Szent István krt. 5. - Tel.:331-4548

VII. Klauzál tér 16. - Tel.: 342-3906

SEPRÔGÉPEK
a gyártótól

traktorra, targoncára,
tehergépkocsira

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

 88/213-241

Szentes város önkormányzata intézményeivel együtt 740 millió forintot nyert 
tavaly a különféle pályázatokon, s ezt Szirbik Imre polgármester a közszféra 
dolgozóinak ünnepségen köszönte meg. Elmondta, hogy az önkormányzati 
intézmények közül 24 nyújtott be 131 pályamunkát, s ezeknek csaknem a fe-
le nyert. Ennek eredményeként mintegy 77 millió forint támogatást szereztek 
fejlesztésekre és más programok megvalósítására. A polgármesteri hivatalból 
51 pályamű közül 42 nyert, így az önkormányzat mintegy 660 millió forint 
támogatáshoz jutott. Az ünnepségen a sikeres pályázatok készítői összesen 
csaknem négymillió forint pénzjutalmat kaptak.

Pályázatírókat jutalmaztak

Tucatnyinál alig több házban összesen ötvenheten laknak Zalameggyesen, 
s mert nem tehetnek mást, türelemmel tűrik, hogy a környező vállalkozások 
súlyos munkagépei a községet átszelő utat – amely nem az önkormányzaté 
– tönkretegyék. Hozzájuk ezen az úton hetente háromszor érkezik a péksüte-
ményes autó, s ezen az úton járnak ők maguk tanulni, dolgozni és vásárolni. 
Az 57 lakosból 19 a gyerek, akik Ukkra és Gógánfára buszoznak óvodába, is-
kolába. A felnőtteket Jánosházára viszi a vállalati autóbusz. Hárman főállású 
anyaként nevelik gyerekeiket. Itt hetente egyszer rendel a háziorvos. Viszont 
van könyvtár, ahol a könyvkölcsönzés mellett internetezni is lehet. A község-
ben több lakás külföldi tulajdonban van. Tavaly a portájukat nem gondozó 
tulajdonosok felszólítást kaptak a parlagfűirtásra. Négy helyen kényszerka-
szálást kellett elrendelni. 

Zalameggyes türelmes

A településvédelem és településfejlesztés területén nyújtott kimagasló telje-
sítményért járó Kós Károly emlékérmet 1988-ban alapították, majd 1992-ben 
miniszteri adományozású díj rangjára emelték. Az önkéntes, ellenszolgáltatás 
nélkül végzett hagyományőrző, településvédő és -szépítő munka elismerését 
célzó díjat tavaly decemberben Kolber István tárca nélküli miniszter adta át 
az egyéni díjazottak kategóriájában Olajos Csaba észak-magyarországi fő-
építésznek, dr. Pomozi István műemlék tervező faipari mérnöknek, U. Nagy 
Gábor és Winkler Barnabás építészeknek. Közösségi díjazásban a Budapest-
budafoki Savoyai Jenő Asztaltársaság, valamint a sümegi Városvédő és Szé-
pítő Egyesület részesült.

Kós Károly-díjasok
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Tavaly ősszel vehették birtokba 
az érdiek a város egyik új beru-
házását: a STOP.SHOP bevá-
sárlóközpont a buszpályaud-
var és a vasútállomás mellett 
épült meg. Az épületegyüttes 
és környékének tervezésekor 
elsődleges szempont volt, hogy 
korunk építészeti irányvonala-
it követve egy letisztult, a meg-
lévő környezethez illeszkedő 
új elem jöjjön létre. E koncep-
ció alapján a bevásárlóközpont 

és a Ritmus Áruház között egy 
kellemes sétálóutcát is kialakí-
tottak, melynek világításához 
a Tungsram-Schréder Rt. lám-
patesteit választották.

A HERMES lámpatest nap-
pali megjelenésével kitűnően 
illeszkedik az épülethez, éj-
szaka pedig – amellett, hogy 
elegáns megjelenést kölcsönöz 
a sétáló utcának – szabvány-
nak megfelelő megvilágítást 
biztosít. Az alkalmazott fém-

halogén fényforrás paraméte-
rei biztosítják, hogy a terület 
esti színei megközelítik a nap-
pali árnyalatokat.

Bízunk abban, hogy a meg-
valósult beruházás, valamint 
a felállított világítási beren-
dezések elnyerték a környék 
lakóinak tetszését, s így a ki-
alakított sétálóutca hangula-
ta hozzájárul az életminőség 
javulásához.

Kerekes Béla

ÉRD – A STOP.SHOP FÉNYEI

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
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A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

harcokkal, 
amelyek 
az önkormányzati Magyarország megvalósításáért, 
a TÖOSZ által vívott küzdelem ütközetei;

arcokkal, 
amelyek 
e hosszú küzdelemben részt vállaló – jobbára 
helyi vezetőkké választott – közkatonáké;

karcokkal,
amelyeket 
tűhegyes eszközzel vés a küzdelem eredményességét 
korlátozó emberi-politikai falakra;

csatlakozásokkal, 
amelyek révén 
ezek a falak az emberekben, a települések 
és az országok között lerombolhatók;

fejlesztésekkel,
amelyek 
az önkormányzati Magyarország 
megvalósításához nélkülözhetetlenek,

álláspontokkal,
amelyek 
a magyarországi önkormányzatiság kialakításának 
lehetséges változatait érvekkel indokolják,

mindennapokkal,
amelyek a helyi önkormányzatok jelenét, 
sikerét, kudarcát, jó és rossz gyakorlatát 
példákkal érzékeltetik.

A sárga újságnak is nevezett, 
hangsúlyozottan nem pártszínű havi folyóirat elsősorban 
a helyi választott vezetők sajtóorgánuma. 
Az újság 35 000–40 000 rendszeres olvasója 
jobbára önkormányzati vezető, köztisztviselő, parlamenti képviselő, 
kormánytag, minisztériumi szakember, 
munkavállalói, munkaadói szervezet vezetője.
A lap a TÖOSZ – annak alapításakor, 1989-ben megjelentetett – 
Önkormányzat című hírleveléből fejlődött ki, 
1991 nyara óta A/4-es formátumú, 
1997 januárjában 
– a hirdetők igényeit kielégítendő – színes oldalakkal bővült, 
és az új évezred első hónapjában nyerte el mai, sajátos arculatát, 


