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A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek napja június 27.,
helye a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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A TÖOSZ elnöksége a legutóbbi, február 7-ei kibővített
ülésén meghatározta a szövetség évi rendes, egyszersmind
a ciklus utolsó küldöttgyűlésének napját és helyét.
Ez a nap 2006. június 27., s ez a hely a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
A tanácsnokokkal és megyei tagozatvezetőkkel kibővített
elnökség természetesen véleményt formált a helyi önkormányzatok helyzetéről (különös tekintettel az idei állami
költségvetésnek a településeken érzékelhető hatásaira), de
tartván magát a 2005. december 13-ai elvi állásfoglalásához ezt a véleményt (is) csak az országgyűlési választásokkal lezáruló kampányidőszak után bocsátja vitára. A tavaly
decemberi elvi állásfoglalás lényege, hogy a TÖOSZ semmilyen módon nem vesz részt a politikai kampányban,
s csak az után szervezi meg minden megyében a küldöttgyűlést előkészítő tagozati üléseket, polgármesteri fórumokat. Az országgyűlési általános választások időpontjának
ismeretében meghatározott, április 24. és június 6. közötti
időszakban tartandó megyei rendezvények résztvevőinek
helyzetértékelése már kampánymentes lehet, illetve jövőképüket a kampány utószele már nem torzíthatja el.
A szentendrei skanzenben június 27-én tartandó küldöttgyűlés résztvevőinek pedig legfőbb dolga lesz e rendezvények tapasztalatai alapján a magyarországi önkormányzatiság helyzetével és a helyi önkormányzatok megalapozott igényeivel az új parlamentet és az új kormányt
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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
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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.

Egy tisztább jövőért

HÓEKÉK, SÓSZÓRÓK, KEFÉS
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK
GYÁRTÁSA
ÉS FORGALMAZÁSA

�������������

����������������������
��������
�����������������������������
�������������������������
��������������������������

ÖNKORMÁNYZAT

2

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

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

Az országgyűlési választásokra jelölteket állító szervezeteket – meg a független (ön)jelölteket is – az Országos Választási Bizottság március 17-éig veheti nyilvántartásba, ami a képviselőjelöltség elengedhetetlen feltétele. Ez feltétel már teljesült például a Földlakók-Élet-Igazság-Béke-Szabadság Pártja,
a Zöld Demokraták Szövetsége, a Polgárok és Polgármesterek Szövetsége az
Élhető Magyarországért, a Létminimum Alatt Élők és Esélyteremtők Pártja, a Kereszténydemokratapárt–Keresztényszociális Centrum Összefogás Szervezet, a Magyar Szegényeket
Pártoló Párt, vagy éppen az Összefogás Esélyegyenlőségért Párt esetében, s meglehet, hogy
még a Szegeden kiplakátolt, örök életet és ingyen-sört ígérő Kétfarkú Kutya Pártja is nyilvántartásba vétetik. Ez utóbbi javára írandó, hogy nem fordult – és feltehetően nem is fordul – támogatásért polgármesterekhez, képviselő-testületekhez, akiknek, illetve amelyeknek
a kampányidőszakban is van saját dolguk bőven.

KAMPÁNY KÖZBEN
Az országgyűlési választásokkal öszszefüggő kérdésekről is tárgyalt (a napirendi pontként nem rögzített egyéb
témák között) február 7-ei ülésén
a TÖOSZ elnöksége. Ilyen téma, hogy
a választási kampány időszakában
egyre több politikai szerveződés fordult és fordul különféle kezdeményezésekkel a polgármesterekhez és képviselő-testületekhez. Ezek a kezdeményezések a polgármesterek jelzése
szerint gyakorta zavart keltenek, illetve az önkormányzati testületen belül
pártpolitikai vitákat eredményeznek,
amelyek a helyben szükséges döntések meghozatalát nehezítik, késleltetik, vagy éppen ellehetetlenítik.
A polgármesterek és a köztisztviselők szerepvállalását a választási
eljárási, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény csupán rész-

legesen szabályozza. A helyes köztisztviselői magatartásra vonatkozó
szabályozás igénye már több mint tíz
éve felmerült, amit az alább közölt
dokumentum bizonyít.
Erre a dokumentumra hívta fel a ﬁgyelmet dr. Verebélyi Imre 2006. február 2-án Párizsban kelt levelében.
Ebben megírta, hogy a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum 1994-es
ajánlásának felülvizsgálata és korszerűsítése ugyan már nem végezhető el
a mostani választások előtt, de elegendő idő van arra, hogy a korábbi
aláírók szervezeteinek mai képviselői
előkészítsenek egy ajánlást a közelgő
helyi önkormányzati választásokra.
Javasolta, hogy a Magyar Közigazgatási Kar és az országos önkormányzati
érdekszövetségek – a Jegyzők Országos
Szövetségének bevonásával – kezdemé-

A dokumentumot – amely tizenkét évvel ezelőtt, a Magyar Közlöny 1994/23. számában 1994. március 2-án és az ÖNkormányzat
1994. márciusi számában jelent meg – dr. Kónya Imre beügyminiszter, dr. Köllner Ferenc az önkormányzati oldal, dr. Szabó Endre a szakszervezetek és dr. Fogarasi József a Magyar Közigazgatási
Kamara képviseletében írta alá.

A Köztisztviselõi
Érdekegyeztetõ Fórum
1994-es
ajánlásából
részelteket idézünk:
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nyezzék e tárgyban egy újabb négyoldalú megállapodás előkészítését, amelynek véglegezésére és közzétételére 2006
májusában kellene sort keríteni.
A Köztisztviselői Érdekegyeztető
Fórum 1994. február 23-án kelt ajánlása, az idő közben bekövetkezett változások miatt, jelenleg teljeskörűen nem
alkalmazható, hiszen a polgármesteri
és az országgyűlési képviselői tisztség
egyidejűleg gyakorolható, a megyei
közgyűlési tagok választása pedig kifejezetten pártlistássá vált. Az elmúlt
több mint egy évtized alatt jelentősen
növekedett az önkormányzati választott képviselők és polgármesterek pártelkötelezettsége, amelynek korlátozása nélkül kell megtalálni a követendő megoldásokat az önkormányzatok
és polgármesteri hivatalok zavartalan
működéséhez.

„Arra ﬁgyelemmel, hogy a köztisztviselő (vezető köztisztviselő)
párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, illetve az önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat, és a közügyeket pártpolitika semlegesen köteles intézni, országgyűlési képviselőjelölti tevékenysége idejére
az alábbiakat ajánljuk:
– az érintett éljen az 1990. évi LV. törvény 1. § (1) bekezdésében
meghatározott lehetőségekkel, amely szerint az országgyűlési
képviselőjelöltet a munkáltató – kérésére – köteles ﬁzetés nélküli szabadságban részesíteni, vagy évi rendes szabadságát – kérelmére – célszerű kiadni;
– amennyiben a ﬁzetés nélküli szabadságot (rendes szabadságot)
a jelölt nem venné igénybe, abban az esetben az országgyűlési képviselői jelöltség ideje alatt:

A TÖOSZ elnöksége egyetértve
dr. Verebélyi Imre javaslatával fontosnak tartotta egy újabb, a mai körülményeket ﬁgyelembe vevő ajánlás – a most következő önkormányzati választás előtti – kimunkálását.
A közös munka mielőbb megkezdése
érdekében az elnök és a főtitkár levélben kérte a Belügyminisztérium,
a közszolgálatban érintett szakszervezetek, a Magyar Közigazgatási Kar,
a Jegyzők Országos Szövetsége, valamint a többi országos önkormányzati szövetség képviselőinek együttműködését.
Mindemellett a TÖOSZ elnöksége
a helyi testületi munkát zavaró megkeresésekkel – egy kivétellel – érdemben nem foglalkozott, mert úgy
ítélte meg, hogy ezekről a polgármesterek (esetleg a testületek) dolga, de mindenképpen helyben kell
dönteni.
A kivétel a Magyarok Világszövetsége által az önkormányzatok vezető
tisztségviselőihez eljuttatott – Szavazás a Magyar Nemzeti Minimumról című – dokumentum. Mivel ez
a kezdeményezés nem személyes álláspont, hanem a képviselő-testület
véleményének megismerésére irányult, az elnökség állásfoglalásban
rögzítette, hogy a kérdéssor megválaszolása nem tartozik az önkormányzati testületek hatáskörébe.
Az állásfoglalást – amelynek tartalmát keretes írásunkban ismertetjük – a TÖOSZ titkársága a tagönkormányzatoknak, a Magyar Közigazgatási Karnak és a sajtónak azonnal
eljuttatta.

A Magyarok Világszövetsége által az önkormányzatok vezető tisztségviselőihez eljuttatott – Szavazás a Magyar Nemzeti Minimumról című – felhívással összefüggésben kialakított elnökségi állásfoglalás lényege:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv) 8. paragrafusa tartalmazza a települési önkormányzatok által kötelezően, valamint
fakultatív módon ellátandó – a közszolgáltatások feltételrendszerének
megteremtését is szolgáló – feladatokat. Ezeket csakis olyan közszolgáltatási feladatokkal bővíthetik, amelyeket jogszabály nem utal más szerv
hatáskörébe.
Az önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlása a képviselő-testületet illetik meg, illetőleg adott esetben a képviselő-testület ezeket átruházhatja az Ötv-ben meghatározott módon.
A Szavazás a Magyar Nemzeti Minimumról című dokumentumban foglalt, internetes szavazásra bocsátott témakörök – amelyeket a Magyarok
Világszövetsége az önkormányzati képviselő-testületek döntési jogkörébe
kíván utalni – kizárólag a parlament törvényalkotási hatáskörébe, valamint
országos népszavazási tárgykörbe tartozó döntési kompetenciák.
Az állami élet meghatározó jelentőségű kérdései, illetőleg az alapvető
társadalmi viszonyok rendezése kizárólagosan a törvényhozás hatáskörébe tartoznak, így az ezzel kapcsolatos szabályozásnak törvényben kell
megtestesülnie. Ezt a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. 2–6. paragrafusai tartalmazzák, amelyek meghatározzák a társadalmi rendre, a gazdasági rendre és az állampolgárok alapvető jogaira vonatkozó kizárólagos
törvényhozási tárgyköröket.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról rendelkező 1949. évi XX. tv. 28/B.
paragrafusa értelmében országos népszavazás tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
A dokumentumban foglalt egyes kérdések tartozhatnak népszavazási
tárgykörbe, mint ahogy ügydöntő népszavazást kellett kiírni 2004. december 5-én a kettős állampolgárság és a kórházprivatizáció kérdésében.
A népszavazáson való aktív részvétel – a közvetlen demokrácia elvéből
adódóan – az állampolgárok egyéni döntésén alapuló jog, amelyet a képviselő-testületek helyettük nem gyakorolhatnak.
Mindezekre tekintettel a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségének álláspontja szerint a Magyarok Világszövetsége által
kezdeményezett Szavazás a Magyar Nemzeti Minimum című dokumentumról történő döntés nem tartozik a helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek döntési hatáskörébe, ezért azt a testületek napirendre venni
és megtárgyalni nem kötelesek.

• az államtitkár, a vezető megbízású köztisztviselő a munkáltatói
jogát, a vezető megbízású köztisztviselő és a köztisztviselő az államigazgatási hatósági hatáskörhöz kapcsolódó kiadmányozási
jogát ne gyakorolja,
• az államtitkár, a vezető megbízású köztisztviselő a hivatali szervezet életét jelentősen befolyásoló szervezeti átalakítást ne végezzen,
• indokolt továbbá, hogy kiadmányozási jogát, melynek következtében jelentősebb kihatású anyagi, illetve személyi kérdésekben dönt az államtitkár, a vezető megbízású köztisztviselő ne
gyakorolja.
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választáson jelöltként
induló polgármester a szabadság igénybevételének lehetőségével
nem él, úgy számára a következőket ajánljuk:

– a hivatali szervezet életét jelentősen befolyásoló szervezeti átalakítást ne végezzen;
– kiadmányozási jogát, melynek következtében jelentősebb anyagi, illetve személyi kérdésekben dönt, ne gyakorolja;
– a polgármester önkormányzati hatósági ügyekben kiadmányozási jogát, valamint munkáltatói jogát ne gyakorolja.
Az önkormányzat működőképességét a hatáskörök átruházásának
fenti módja nem veszélyezteti, mivel
– ha a polgármester önkormányzati hatósági ügyekben kiadmányozási jogát nem gyakorolja, akkor annak gyakorlására a képviselő-testület vagy annak bizottsága jogosult;
– ha a polgármester munkáltatói jogát nem gyakorolja, azt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 6. § (1) bekezdése alapján
a jegyzőre átruházhatja.”
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Adólabda

karcok

A TÖOSZ Veres János pénzügyminiszter felkérésére
részt vesz a helyi adókról szóló törvény javaslatának
kidolgozásában. Ez a munka megkezdődött.
A munka folyamán a helyi önkormányzatok jelezték,
hogy az adóhatóságaik által I. fokon hozott határozatok jogorvoslása jelenleg nem megnyugtató, mert a II.
fokú szervek szinte kizárólag a megsemmisítés és az új
eljárásra utasítás eszközével élnek, azaz érdemi döntést
nem hoznak, sok esetben a helyi adóhatóságokat felesleges eljárási cselekményekre kötelezik, így az általuk
megállapított adó nem szedhető be, mert a kivetésről
szóló döntésük nem jogerős. A kialakult helyzet jelentős
kárt okoz az önkormányzati szférának és megnehezíti
az adóigazgatási feladatok zavartalan ellátását.
A most hatályos hatásköri törvény szerint a kormány, illetve a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok látják el
a fellebbviteli feladatokat (noha őket az ART /a 2003.
évi XCII.tv./ nem szerepelteti az adóhatóságok között),
amiért is a Pénzügyminisztérium teljeskörűen nem érvényesítheti felügyeleti jogkörét. Ezzel a jogkörrel PM
illetékes főosztálya csak néhány esetben élt, de az általa
megváltoztatott másodfokú döntések száma, a másodfokú hatóság által megsemmisített első fokú döntések
számához mérten elenyészően kevés.
A TÖOSZ adóeljárási szakértőkkel egyeztetett álláspontja a pénzügyminisztériumi szakértők álláspontjával megegyezik: a másodfokú ügyintézésnek olyan
szervezethez kell kerülnie, amely felett a Pénzügyminisztérium a maga felügyeleti jogát közvetlenül érvényesítheti. Ilyen szervezet a Magyar Államkincstár, amely
ma is ellát hatósági feladatokat, emellett a helyi adók
ügyében nyújt szolgáltatásokat az önkormányzatoknak.
Ezért a TÖOSZ egy, több európai államban alkalmazott
megoldást javasolt a Magyar Államkincstár elnökének.
Lássa el a felügyeleti jogkört a kincstáron belül létrehozandó hivatal (legyen a neve „Önkormányzati Adók és
Illetékek Hivatala”), a másodfokú hatóság jogkörét pedig
lássák el a kincstár megyei igazgatóságai.
A Magyar Államkincstár elnöke a probléma felvetését
jogosnak tartotta, a javasolt megoldást azonban részint
az ehhez szükséges emberi-anyagi erőforrások, részint
a törvényi feltételek hiányában nem támogatta, s azt javasolta, hogy a TÖOSZ az indítványt a Pénzügyminisztériumnak terjessze be.
A TÖOSZ ezt megtette: a pénzügyminiszternek címzett, 2006. február 7-én kelt levelében a főtitkár arra
kérte a tárca vezetőjét, hogy vegye fontolóra a kezdeményezés (egyébként általa ismert) tartalmát, s nyújtson
segítséget a megoldáshoz szükséges jogszabályi feltételek
megteremtéséhez.
A labda most ott van, ahonnan a TÖOSZ kapta. Paszszolni már tudunk. Meg kéne próbálkozni a góllövéssel.
(zg-ag)
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Országos Szövetségének folyóirata

Az ÖNkormányzat legutóbbi lapszámában A bolgár fiú címmel
megírtam, hogy
az általam is választott helyi képviselő-testületben egy kisebbségi kedvezménnyel mandátumhoz jutott ﬁatalember előre kalkulálható egyetlen
szavazatával miként diadalmaskodott
az egyik oldal a másik oldal felett,
s hogy miként születhettek imígyen
eszement, az önkormányzat kasszáját
kifosztó rendeletek. Alamizsnás szabályok ezek, gyakorlatilag minden ﬁatalnak és nyugdíjasnak juttatnak forintokat, azoknak is, akik erre végképp nincsenek rászorulva, ám a diadalmaskodó oldal parlamenti pártja a szórólapjain a maga érdemének hazudhatja
e szabályokat, s belőlük szavazatokat
proﬁtálhat. A bolgár ﬁú tehát (aki úgy
bolgár, ahogy én az vagyok), a maga
egyetlen szavazatával akár azt is elérheti, hogy a párt, amelynek a szolgájául szegődött, a saját vezérét az ország
királyává koronázza.
Tulajdonképpen büszke lehetek: kisebbségi kedvezménnyel önkormányzati mandátumhoz jutott bolgár nincs
több ebben az országban, úgy is felfoghatom, hogy az ország sorsát a következő négy esztendőre az én bolgár
ﬁúm egyetlen szavazata dönti el.
Máig nem értem, hogy miként juthatott be a testületbe. Tudom ugyan,
hogy ehhez nagyon kevés szavazat kellett, de hogy miért éppen ő (aki független jelöltként megbukott), s miért
éppen a bolgárok (nálunk az egyik legkisebb kisebbség) képviseletét vállalván kapta ezt a kevés, ám elégséges
szavazatot, azt nem tudtam megfejteni. A kisebbségi ombudsman is csak
tippelni tud: talán azért szavaztak rá
többen, mint a többi kisebbség jelöltjeire, mert a bolgár szó kezdőbetűje
az ábécében megelőzi a többi kisebbség nevének kezdőbetűjét, a szavazólapon tehát az ő neve másokénál feljebb
szerepelhetett.
Szörnyű belegondolni, hogy milyen
semmiségeken múlhat Magyarország
jövője.
A parlament pedig, mint aki jól végezte dolgát, becsomagolt. Annak ellenére, hogy éppen az elmúlt évben

rekordmennyiségű törvényt alkotott,
és azzal együtt, hogy igen sok más
adósságot is (ahogy mondani szokták) felhalmozott, a kisebbségi törvény, amilyen állapotban itt hagyta nekünk, a kisebbségi ombudsman szerint is Európa szégyene.
A kisebbségi önkormányzati választásokról, valamint a nemzeti
és etnikai kisebbségekre vonatkozó
egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2005. június 13-ai
ülésén elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény egyes rendelkezéseinek
a köztársasági elnök által kezdeményezett előzetes vizsgálatáról az Alkotmánybíróság 2005. szeptember 27én tartott ülésén megállapította, hogy
a 68. §-ának (3) bekezdése alkotmányellenes, mert sérti a választójog egyenlőségének és közvetlenségének elvét.
Emiatt aztán a parlament tavaly október 19-én a 81/2005. (X. 19.) számú
határozatával a kormány kötelességévé
tette egy, az alkotmányos rendelkezéseknek megfelelő, a kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról
szóló törvénytervezet előkészítéséről
gondoskodni, illetve ezt a tervezetet
a parlament négy frakciójával való
egyeztetés révén elfogadható állapotban harminc napon belül törvényjavaslatként az Országgyűlés elé terjeszteni, annak érdekében, hogy az őszi
ülésszak végéig a törvény elfogadása
és kihirdetése megtörténhessen.
Ígérem, nem írok le több ilyen hoszszú mondatot, s megkockáztatván
a pontatlanságot, rövidebb leszek.
A dolog lényege, hogy a parlament
tudta, mennyire sürgős (az Európai
Unió elítélő állásfoglalásai miatt is)
ezt a törvényt módosítani, s tudatában volt, hogy ennek a törvénynek
nemcsak az a része rossz, ami alkotmányellenesnek találtatott. De tavaly
októberben úgy módosította, hogy éppen a leginkább módosításra szoruló
részein (például a kedvezményes mandátumszerzésre vonatkozó rendelkezéseken) nem változtatott.
A mellékelt táblázat adataiból csak
az derül ki, hogy a kedvezményesen
mandátumhoz jutó önkormányzati képviselők száma gyarapszik, de
az nem, hogy milyen arányban képviselnek valódi kisebbségeket. Az pedig még kevésbé, hogy melyik párthoz

A kisebbségi jelöltek megszerzett mandátumainak száma 2002-ben (és 1998-ban)
Polgármester
Kisebbség

tízezernél
tízezernél
kevesebb
több lakosú
lakosú
településen
településen

Önkormányzati képviselő
tízezernél kevesebb
tízezernél több lakosú
lakosú településen
településen
összes
mandátum

ebből
kedvezményes
mandátum

összes
mandátum

ebből
kedvezményes
mandátum

Fővárosi
megyei
közgyűlés
képviselő

Összes
mandátum

Bolgár
Cigány
Cigány–Német
Görög
Horvát
Lengyel
Lengyel–Német
Német
Német–Szlovák
Román
Ruszin

0 (0)
4 (1)
0 (0)
0 (0)
20 (8)
0 (0)
0 (0)
35 (30)
0 (0)
1 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

2 (0)
478 (318)
0 (0)
2 (1)
131 (112)
6 (5)
0 (0)
382 (325)
0 (0)
28 (25)
4 (0)

0 (0)
317 (237)
0 (0)
0 (0)
13 (8)
3 (1)
0 (0)
44 (27)
0 (0)
6 (4)
2 (0)

1 (0)
67 (41)
1 (0)
2 (0)
7 (3)
3 (0)
1 (0)
36 (24)
1 (0)
1 (1)
1 (0)

1 (0)
61 (36)
1 (0)
2 (0)
7 (3)
3 (0)
1 (0)
32 (21)
1 (0)
1 (1)
1 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

3 (0)
549 (360)
1 (0)
4 (0)
158 (123)
9 (5)
1 (0)
453 (379)
1 (0)
30 (27)
5 (0)

Szerb
Szlovák
Szlovén
Ukrán
Összesen

0 (0)
12 (9)
4 (0)
0 (0)
76 (49)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

10 (6)
96 (73)
17 (12)
3 (0)
1149 (877)

6 (5)
21 (8)
1 (3)
2 (0)
415 (293)

1 (1)
11 (7)
3 (1)
1 (0)
137 (78)

1 (1)
10 (7)
3 (1)
1 (0)
126 (70)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

11 (7)
119 (89)
24 (13)
4 (0)
1372 (1004)

kötötték a szekerük rúdját (vagy, hogy
melyik párt választói juttatták őket
képviselethez). Mindenesetre többen
vannak, mint voltak 1998-ban, s 2006ban még többen lesznek.
A parlamenti pártok deklaráltan
azért ellenzik a regisztrációt, mert
a szabad identitásválasztás lehetőségétől nem foszthatják meg a kisebbségeket. Ez a lehetőség azonban például
a cigányok számára tömjénfüst, aminek
nem sok hasznát veszik (hiszen látszik
rajtuk, hogy cigányok). Ezt a törvényadományt cigány értelmiségi körökben
üveggyöngynek nevezik, arra utalván,
hogy ahol nem irtották ki az indiánokat, ott üveggyöngyért vették meg tőlük
fél Amerikát. Szerintük nem őket féltik
a pártok, hanem attól félnek (mint ördög a tömjénfüsttől), hogy a regisztrálható kisebbségen kívüli, kisebbségi
képviselettel megajándékozható támogatóikat elveszíthetik.
Az eredeti, 2004. márciusi törvényjavaslat szerinti névjegyzékbe azokat
vehették volna fel, akik ezt egy önkéntes nyilatkozattal kérték, feltéve, ha az
adott kisebbség tagjaiból létrehozott
bizottság igazoltnak tekinthette a kisebbséghez tartozásukat. Ezt a javaslatot – noha a kidolgozói nem győzték
hangsúlyozni, hogy a választás után
megsemmisítendő névjegyzékbe való

ETNO
felvétel regisztrációnak nem tekinthető – elvetették. Az új törvény bevezette ugyan a névjegyzék rendszerét, de annak összeállítását a választási
iroda vezetőjének hatáskörébe utalta,
aki gyakorlatilag nem utasíthat viszsza senkit.
Az 1993-as törvénynek a kisebbségek szerint az fő baja, hogy a kisebbségi képviselők megválasztásának jogát a
többségi lakosság kezébe adta. Ez nem
változott. És minél jobban felismeri
a többség, hogy ezzel a lehetőséggel
visszaélhet, a kisebbségek annál kevésbé érvényesíthetik a maguk érdekeit.

A sajtóban meghonosodott, mármár elcsépelt szó az etnobiznisz. Pedig
ez rossz szó. Ami kisebbségügyben folyik ebben az országban, az korántsem
az etno biznisze. Az etno, meglehet,
részesül ebből az üzletből, mivel az
egymással versengő pártok a kisebbségek köréből jelölteket is toboroznak,
s mint minden toborzásnak, ennek is
vannak költségei, ám ez a befektetés
másnak hoz hasznot, nem neki.
Mert még ha bolgár lenne is a bolgár ﬁú, ügydöntő helyzetéből garantáltan nem a bolgárok proﬁtálnak.
Érc Gazobál
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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álláspontok

A jászladányi önkormányzat és helyi cigány kisebbség ügye a törvény hiányosságainak országos hírű állatorvosi lova. A helyi lakosság többsége ugyan
mindmáig iskolaügynek tartja (amelyben az önkormányzatuknak döntési
joga van), a helyi kisebbség – továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosa – szerint azonban az önkormányzat képviselő-testületének iskolaügyben hozott döntése a hátrányos megkülönböztetés törvénybe ütköző iskolapéldája. Az ügyből kinőtt per legutóbbi tárgyalását a bíróság már az Egyenlő Bánásmód
Hatóság beavatkozása folytán kényszerült elnapolni. Ennek híre azt a benyomást keltette
országszerte, hogy az önkormányzatiság és a kisebbségvédelem egymással kibékíthetetlen
híveinek tartós küzdelme döntetlenre áll. De ez nem igaz. Ebben a perben csakis úgy nyerhetnek az önkormányzatiság képviselői, ha a kisebbséggel szemben a többség veszít.

A TÖRVÉNYES

JOGFOSZTÁS
jászladányi esete
Öt éve is elmúlt, hogy a jászladányi
képviselő-testület egy alapítványi iskola támogatását vette fontolóra. A testület célja az volt, hogy a más községek
nívósabb általános iskoláiba járó jászladányi gyerekek helyben tanuljanak.
Megkísérelhették volna a helyi, önkormányzati fenntartású általános iskola
egészét vonzóbbá tenni, de kétségkívül
egyszerűbbnek látszott egy új, alapítványi intézményt, illetve annak létrehozását támogatni.
Mivel új iskola építésére nem volt
pénzük, a meglévő önkormányzati
intézmény egy részének vonzerejét
annak bérbeadása révén remélték növelni. Ebben szándékban semmi kivetnivaló nincsen.
Csakhogy az iskola „kettévágása”
előtt (legalábbis gondolatban) az iskolába járók nagy csoportját is „kettévágták”, jelesül – a polgármester szóhasználatával élve: „tanulni kívánó
és a tanulást eleve elutasító” diákok
csoportjára.
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A törésvonalak

Nem mondták ki, de nyilvánvaló,
hogy a tanulást eleve elutasítók csoportjába elsősorban a cigánygyerekeket sorolták. Amit a polgármester
által beterjesztett, az alapítványi iskola önkormányzati támogatásának
szükségességét a helyi társadalmi
diﬀerenciálódással indokoló, 2000.
november 21-én kelt határozati javaslat néhány sora is tanúsít: „A cigányság demográﬁai robbanása következtében a mesterségesen gerjesztett intolerancia csírái felerősödtek,
amelyek egy olyan településen, ahol
egy intézményi háló működik (egy iskola, egy óvoda), azon belül törnek felszínre. A jászladányi társadalomban
a cigány–magyar törésvonal erősödik,
ha egybeesik a szegény–gazdag törésvonallal. Ezen társadalmi konfrontációt el kell kerülni.”
Jászladány nagyközségben – amiképpen több más településen is –
a cigány–nem cigány és a szegény–gaz-

dag „törésvonal”, bizony, „egybeesik”. És
valóságos rejtély, hogy a testületi tagok
a társadalmi konfrontáció elkerülését
miért egy alapítványi iskolától remélték, hiszen tudhatták: a kettéválasztandó iskola vonzóbbá teendő részéből
a magas tandíj óhatatlanul a szegényeket, elsősorban a cigányokat szorítja ki.
Erre ráadásul a helyi kisebbségi önkormányzat előre felhívta a ﬁgyelmüket.

A törvénysértés
A jászladányi képviselő-testület az alapítványi iskola támogatásáról 2002.
március 3-án több határozatot is hozott, amelyekkel szinte azonnal „kivívta” a helyi cigány kisebbségi önkormányzat – túlzó minősítésektől se
mentes – tiltakozását. Elnökük részint
a sajtót lármázta fel (eredményesen),
részint a kisebbségi ombudsmanhoz
fordult segítségért.
Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogok országgyűlési biztosa
(aki korábban a TÖOSZ szakértője-

A kisebbségi törvény szükséges módosítása helyett a 2003-ban tető alá
hozott egyenlő bánásmódról szóló jogszabály jóvoltából tavaly február
elsejével megkezdhette munkáját az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A más
szóval diszkriminációellenesnek nevezhető szervezet a hasonló célú, de
szűkebb körű ágazati hatóságok mellett, egyfajta póthatóságként, a kormány irányítása és az esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alatt, független hivatalként működik. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a sértett kérelmére vagy hivatalból indíthat eljárást, és ha a
sérelem beigazolódik, 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságot szabhat
ki. Hatásköre általános, így a potenciális ügyfelek sérelmüket olyan ügyekben is bejelenthetik, amely ügyeknek ágazati hivataluk nincs, illetőleg választhatnak a meglévő ágazati hivatalok és az Egyenlő Bánásmód Hatóság
között. E hatóság elnöke Demeter Judit, elnökhelyettese Furmann Imre.
Tanácsadó testületének tagjai Farkas Lilla ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság állandó jogvédő megbízottja; Gyulavári Tamás egyetemi docens,
munkajogi szakértő; Herczog Mária egyetemi tanár, szociálpolitikai szakember; Kárpáti József ügyvéd, jogsegély-szolgálati szakember; Majtényi
László egyetemi docens, volt adatvédelmi biztos és Szigeti György jogász,
a Vakok Egyesületének tagja.

PÓTHATÓSÁG

ként számos jogszabálytervezetet véleményezett) az eset kivizsgálását követően 2002. május 28-án kelt levelében
azt ajánlotta a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének, hogy törvényességi
ellenőrzési jogkörében eljárva vonassa
vissza a jászladányi testülettel a maga törvénysértő határozatait. Levelében kimutatta, hogy az egyik határozat
minden vizsgálat nélkül törvénysértőnek tekinthető, mert a szövege eltér
egy, előző (elfogadott) határozati javaslatban szerepeltetett szövegrésztől.
Mindkét szövegrész lényege, hogy az
iskolát bérlő alapítvány kuratóriuma
két évre előre ﬁzet az önkormányzatnak egymillió forint bérleti díjat, amely
összegben a rezsiköltség benne foglaltatik. Az eltérés az, hogy egyik határozat szerint a gáz ára is rezsiköltség,
a másik határozat szerint pedig nem
az. Az ombudsman megjegyezte, hogy
mivel az önkormányzat a havi mintegy 40 ezer forintos bérleti díj fejében
vállalta magára az ennél vélhetően nagyobb rezsiköltséget, nyilvánvalóan
jelentős összeggel kívánja támogatni
az alapítványi iskolát, amely összeg különben az önkormányzati iskola működtetésére lenne fordítható.
Az ombudsman megállapította, hogy
a határozatok sértik a hátrányos megkülönböztetés alkotmányos tilalmát.
Mivel a hátrányos megkülönböztetés
ténye független a diszkrimináció előidézőjének szándékától, ezért nem kizárólag a cigány tanulók hátrányos megkülönböztetését célzó intézkedést kell
diszkriminatívnak tekinteni, hanem azt
is, amely azt eredményezi.
Az önkormányzat képviselő-testülete emellett azt a jogszabályt sértette
meg, amely szerint a kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjedő települési
önkormányzati döntéshez az érintett
helyi kisebbségi önkormányzat egyetértése szükségeltetik.
Az ombudsman kimutatta, hogy
a tények alapján – továbbá az Állami
Számvevőszék 2001 áprilisában kelt jelentése szerint is – a jászladányi általános iskola kisebbségi oktatást folytató
intézmény. Alapító okirata az intézmény alaptevékenységeként határozza
meg a cigány etnikumhoz tartozók felzárkóztató oktatását; pedagógiai programjában a cigány tanulók részére kidolgozott nevelési-oktatási terv külön

fejezet; s a kisebbséghez tartozó gyermekek kisebbségi program szerinti nevelése jogcímen a 2000. évben az állami költségvetésből 276 gyermek után
7 millió 617 ezer 500 forint támogatáshoz jutott. Ezért a képviselő-testület – annak érdekében, hogy a kisebbségi önkormányzat ne gyakorolhassa
a törvényben rögzített együttdöntési
jogait – nem a valóságnak megfelelően állította, hogy „Jászladányon nincs
roma kisebbségi oktatás, továbbá nincs
nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás”.
Az új tanévben éppen azért nem vette
igénybe a korábbi jogcímen járó költségvetési támogatást, mert a kisebbségi oktatás megszüntetésére törekedett.
A megszüntetéshez azonban ugyancsak be kell szerezni az érintett helyi
kisebbségi önkormányzat egyetértését,
ami nem történt meg.
A jászladányi önkormányzat képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzat tárgyalási ajánlatának elfogadását határozatilag a nyilvános bocsánatkérés feltételéhez kötötte. Ez is törvénysértés, mert a jogszabályban előírt
együttműködési kötelezettség mindkét
testületre érvényes, az együttműködést
egyikük sem kötheti bármilyen maga
által meghatározott feltételhez.

A politika uralma
A jászladányi önkormányzat az iskola egy részét bérbe adta az alapítványnak, s 2002 nyarán az iskola alapító
okiratából törölte a cigány etnikum-

hoz tartozók felzárkóztató oktatását
alaptevékenységként meghatározó
passzust. Miután az új tanév kezdete
előtt az alapítványi iskolának a jászladányi jegyző által kiadott működési engedélyét a közigazgatási hivatal
visszavonta (s emellett pert indított
az önkormányzat ellen a törvénysértő
döntések visszavonásáért), az Oktatási
Minisztérium pedig a működési engedély hiányában okkal tagadta meg az
állami normatíva igényléséhez szükséges regisztrációs szám kiadását,
országos sajtóössztűz zúdult részint
a kormányzatra, a kulturális tárcát adó
pártra, a cigányság országos szervezetére, a helyi kisebbség elnökére (ebben
a sorrendben), részint mindazokra,
akik hangot mertek adni diszkriminációs félelmeiknek, illetve az önkormányzati döntés kirekesztő voltát taglaló érveiknek.
Jászladány ügyében a TÖOSZ nem
nyilvánított véleményt, talán, mert
az önkormányzati választás előtti hetekben más foglalkoztatta a szervezet
polgármester vezetőit, de valószínűleg
azért sem, mert bár a jászladányi önkormányzat tagja a TÖOSZ-nak, s annak
önrendelkezési jogát a szövetség választott testülete végképp nem vonhatta kétségbe, mégsem azonosulhatott az
alapítványi iskola létrehozását támogatók (egyébként a TÖOSZ egyik szakértője, Kolláth György alkotmányjogász
által megalapozott) érvrendszerével.
Kolláth Györgynek az önkormányzat
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ni –, egyes szerzők a magyarság ellen
összeesküvő hatalom már-már szokványos rémképét is felidézték, kijelentvén, hogy ez „a hatalom a gyermekszerető magyar családokra támad, ellenük
lázadást szít” (Magyar Fórum, 2002.
IX. 26.). Állították, hogy „a kisebbség
zsarnoksága működik, mert sakkban
tarthat egy egész falut” (Magyar Demokrata, 2002/38), hogy ezt a zsarnokságot „a liberalizmus képviselőinek
(a magyarság, az ország feletti) mindenáron való uralmi törekvése” működteti, s hogy „e cél érdekében használják
a cigányságot, és a cigányság kétes tudású és erkölcsű vezetőit”. Ilyen vezető
például a jászladányi kisebbségi önkormányzat elnöke, aki „azonkívül, hogy
tüntet, éhségsztájkol, meg gáncsoskodik,
nos, azon túl a napnál fűtő. Rejtély, miből él” (Magyar Fórum, 2002. IX. 12.).
Ebbe a sorba a polgármester is beállt,
s nyilatkozatával valamiféle veszélyre
hívta fel a figyelmet: „a cigány vezetők progromhangulatot teremtettek”,
nyilatkozta, miközben szerinte a hatalom képviselői „a kamerák előtt zajló
egyenlőtlen színjátékban Jászladányra a bűnös település szerepét osztották”
(Magyar Nemzet, 2002. október 1.).

Az új helyzet
Nem kell nagy fantázia azt elképzelni, hogy a fentebb érzékeltetett torz
visszhang (amit néhány televíziós csatorna és rádióállomás felerősített) a
jászladányi választópolgárokban milyen hatást, milyen érzelmeket kelthetett. Mindenesetre a rossz törvény
lehetőséget adott arra, ami bekövetkezett: a cigány kisebbségi önkormányzat megválasztása sokkal, de sokkalsokkal nagyobb arányban aktivizálta
az itteni választókat, mint az országban bárhol másutt.

IDÉZET

jogi képviselőjeként publikált álláspontja szerint a szabad iskolaalapítás
és -választás alkotmányos jog, amelyet
nem szabad egyéb jogok (kisebbségi
önrendelkezés, diszkrimináció tilalma)
miatt korlátozni, azaz a kisebbségi jogokat nem szabad a többségi jogok fölé helyezni. Márpedig Jászladányban
az önkormányzat képviselő-testülete
a szabad iskolaválasztás és -alapítás
jogát a lakosság számára törekedett
megteremteni.
A többségi és kisebbségi jogok
ilyetén szembeállításának nagy része
volt abban, hogy az önkormányzati
(és kisebbségi) választás előtt a politika uralta a jászladányi történéseket,
azok országos visszhangját, s e visszhangnak a jászladányiakra gyakorolt
hatását is.
Az alapítványi iskola évnyitója után
egy nappal – a működési engedély hiánya miatt – a két intézményt ismét
egybenyitották, de az osztálybesorolás maradt, ami ellen a cigány önkormányzat tiltakozott, mire helyi önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi
ülésén az alapítványi iskolába íratott
gyerekek meghívott szülei „kitakarodásra” szólították fel a cigány önkormányzat általuk politikai maﬃózónak
titulált elnökét. E szülők a miniszterelnöknek címzett levélben az oktatási
törvény megsértésének minősítették,
amiért a „a lehető legjobb nevelésben”
nem részesíthetik gyermeküket, s többen közülük utcai demonstráción tüntettek a közigazgatási hivatal és az oktatási tárca döntése ellen.
Az országos visszhangot a politika
torzította is. A legfőbb torzítás a jászladányi polgármester nagy nyilvánosságot kapott állításán alapult, ami szerint iskolaalapítás ügyéből a baloldali
politikai erők és a szenzációhajhász
sajtorgánumok koholtak etnikai konfliktust. Ezt az állítást pedig éppenséggel a sajtóorgánumok erősítették fel,
terjesztették ki, s elsősorban érzelmekre hatóan dramatizálták. A szülők például az egyik cikk szerint azért tüntettek, mert a szabad iskolaválasztáshoz
fűződő alkotmányos jogukat „vette
semmibe a tolarenciát prédikáló liberális kulturális kormányzat” (Magyar
Nemzet, 2002. szeptember 19.). Bár
voltak fokozatok – amelyekről érdemes lenne, de itt nincs hely szót ejte-

A véletlen úgy akarta, hogy a választás másnapján, október 21-én
a jászladányi iskolaügyben is ítéletek
szülessenek. Az első azt mondta ki,
hogy a helyi önkormányzat nem sértette meg a törvényt az iskolaépület
egy részének a cigány önkormányzat
véleményének kikérése nélküli bérbeadásával, mivel Jászladányban nem
folyik államilag elismert és támogatott kisebbségi oktatás, így az iskola
bérbeadásához nem kötelező kikérni a cigány kisebbségi önkormányzat
egyetértését. A bíróság másik jogerős
ítélete azonban hatályon kívül helyezte a nagyközség önkormányzatának
azt a határozatát, amelyben tárgyalási
feltételeket kötött ki a cigány kisebbségi önkormányzat részére, mivel a települési és a kisebbségi önkormányzatoknak kötelező együttműködniük, így
a helyi egyeztető megbeszélések semmilyen feltételhez nem köthetők.
A bírósági ítéletek és a helyi választások eredményei Kolláth György alkotmányjogásznak, a jászladányi önkormányzat perbeli jogi képviselőjének az
interneten máig olvasható értékelése
szerint (www.kollath.hu) új helyzetet
teremtettek a faluban. A bírósági határozatokat úgy összegezte, hogy „az
egyikben Ladány nyert, a másikban veszített”. Elsőként szerinte azt rögzítette
a bíróság, hogy „a megyei közigazgatási
hivatal valójában nem törvényességi
észrevételt tett, hanem házi feladattal
látta el a neki nem alárendelt helyhatóságot, s ez hiba volt… Intelmeinek
a keresetben sincs helye és értelme. Ha
pedig a törvény a «kisebbségi képzést»
jogi előfeltétellé teszi, akkor nem elég,
ha ezt csupán az értelmező szótár deﬁniálja.” „A bíróság (másik) határozata
szerint azok között, akik mellérendeltek
a közjog világában, van egy bizonyos

„Az oktatás kohéziós erővé válhat, ha tudomásul veszi az
egyének és csoportok sokféleségét, és elkerüli, hogy ő maga
is kirekesztő tényező legyen. Az oktatásnak a társadalmi
kapcsolatok válságos helyzetével szemben azt a nehéz feladatot kell megoldania, hogy a sokféleségből az egyének
és csoportok közötti kölcsönös megértés pozitív tényezőjét
hozza létre. Legfontosabb célja tehát, hogy mindenki számára biztosítsa a tudatos és tevékeny polgárrá váláshoz
szükséges eszközöket, s ez a cél csak demokratikus társadalmi keretek között valósulhat meg.” (Az UNESCO bizottság Jacques Delors-féle jelentéséből)

ELVETETT CSOMAG

Magyar Bálint oktatási miniszter 2002. szeptember 24én meghívott jászladányi vendégeivel – köztük az önkormányzati iskola és a működés megkezdéséhez szükséges
engedéllyel nem rendelkező alapítványi iskola igazgatójával – együtt próbált olyan megoldást találni, amely a
felzaklatott közösségben békességet teremthet és minden gyerek jövőbeli boldogulását szolgálhatja. A megbeszélésen hangsúlyozta, hogy igent mond a minőségi
oktatás megteremtésére, de határozottan nemet mond a
megkülönböztetésre. A minőségi oktatásfejlesztéshez az
önkormányzati iskolának egy integrációt segítő csomagot is ajánlott az alábbi tartalommal:
• Multimédiás számítógépeket juttat a minisztérium az iskolának, és támogatja az internet-kapcsolat kiépítését.
• Az idegennyelv-tudás hiánya csökkenti a továbbtanulási
és később a munkavállalási esélyeket. A minisztérium
ezért nyelvtanárt, emelt óraszámot és korszerű módszereket ajánl fel az iskola diákjai részére.
• Az önfejlesztő iskola-program az óvodában, az alsó és
felső tagozaton dolgozó pedagógusok, a környék középiskoláiban tanító tanárok, valamint az érdeklődő szülők részére szól. A cél, hogy önkéntesen jelentkező helyi
szakemberek indítsák el a tartalmi fejlesztést.

együttműködési kényszer még akkor is,
ha egzakt hatáskör nem ír elő tárgyalásokat. Hiába van tehát egy önkormányzatnak is joga a jóhíréhez (bármennyire
is tilos őt lefasisztázni), nem teheti függővé a tárgyalási ajánlat elfogadását
attól, hogy előbb a kihívó fél kérjen bocsánatot. Konkrét norma-sértés nem
volt, de az elvek kikezdhetetlenek: egymásra vannak utalva. Új eljárás keretében Ladány képviselőtestülete feltétel
nélküli határozatban kell, hogy reagáljon a kisebbségi kezdeményezésre. Megteszi, sőt elébe is ment. Jászladány az
ítéletet megelőző napon, szabad és törvényes választás révén megteremtette
a többségi és kisebbségi együttműködés
feltételeit.”
Jászladányban 2002. október 21. óta
valóban új helyzet van. Ezt az új helyzetet azonban nem a bírósági verdikt teremtette (hiszen a jogvita a jogerős ítéletek ellenére napjainkban is tart), hanem
a kisebbségi választás eredménye.

Az arányok
Érdemes összevetni a jászladányi cigány kisebbség 1998-as és 2002-es választásának adatait.
A megszerezhető öt mandátumért
1998-ban tízen, 2002-ben húszan versengtek.

Az 1998-ban érvényesen szavazó
választópolgárok közül 987-en voksoltak kisebbségi jelöltekre is, 2002-ben
pedig 2476-an.
Az 1998-as kisebbségi jelöltek 2539,
a 2002-es kisebbségi jelöltek 9954 érvényes szavazatot kaptak összesen.
Míg 1998-ban 287 szavazat kellett
ahhoz, hogy egy jelölt a cigány kisebbségi testület tagja legyen, 2002-ben az
ötödikként testületi taggá választott
jelöltre is 1183 szavazat jutott.
A kisebbségi jelöltek nevéhez írt ikszeket is tartalmazó szavazólapok közül 1998-ban 1442 (59,05 százalék)
volt érvénytelen, 2002-ben 236 (8,7
százalék).
A kisebbségi önkormányzat elnöke
1998-ban 377, 2002-ben 1925 szavazattal jutott képviselői mandátumhoz.
Az 1998-ban megválasztott elnökre 2002-ben is háromszáznál többen
szavaztak, ez a szavazatszám azonban
már csak a hatodik helyhez volt elég,
így a volt elnök, akárcsak a többi volt
testületi tag, nem jutott be az új testületbe, amelynek elnöke a polgármester
felesége lett.
A választás napján az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa
Helsinki Bizottságának Jászladányba hívott szakértője is észlelte (és a

• A továbbtanulási arányok gyors ütemű javítása érdekében a hetedikes és nyolcadikos diákok körében felajánl a minisztérium egy mentor-rendszerű programot,
amelynek célja, hogy az iskola tanárai a hozzájuk tartozó diákok tanulmányait minél hatékonyabban segítsék.
A mentor tanár konzultációs lehetőséget és diákonként
számított ﬁzetés-kiegészítést kapna munkájáért.
• A kistérségi koordinátor, családi koordinátor híd szerepet látna el a család és az iskola között. A családi koordinátor munkáját támogatja a kistérségi koordinátor, aki a minisztérium által a közeljövőben kiépítendő
országos oktatásintegrációs hálózat munkatársaként
segíti a kistérségi oktatásintegrációs programok megvalósulását.
• Támogatja a tárca a délutáni közösségi programok szervezését, mint az etnikai feszültségek csillapításának legjobb eszközeit. A vegyes csoportban való célorientált tevékenységre lehetőséget nyújt a drámapedagógia vagy
éppen a sportolás.
• Szociális munkás, pszichológus foglalkozna az iskolán belüli feszültségekkel, azok okainak feltárásával és
kezelésével.
Az ajánlatot a jászladányi önkormányzat nem fogadta el.

törvény hibájának tartotta), hogy
a kisebbségi választáson a kisebbséghez nem tartozó jelöltek sora indult.
A választás után a kisebbség korábbi elnöke kifogást emelt amiatt, hogy
a voksolás napja előtt Jászladányi Szamizdat címmel egy kampánycsendet
sértő, több jelöltet becsmérlő kiadvány
jelent meg a faluban. A kifogást a megyei területi választási bizottság azon
a címen utasította el, hogy a voksolás
menetében és az eredmény megállapításakor súlyos szabálytalanságok nem
történtek, illetve ilyenről Jászladányból nem érkezett jelzés.
Súlyos szabálytalanságot jelezni a jászladányi többség választott testülete tisztviselőjének talán nem is volt oka,
de bizonyosan nem állt érdekében.
A választás szabályos volt.
Annyi történt, hogy a jászladányi
választópolgárok többsége a többség
jelöltjeit juttatta a kisebbségi testületbe is, s onnan a kisebbség képviselőit
szabályosan kiszavazta.

A vesztesek
Befejezett tény, hogy Jászladányban
több korosztálynyi cigány iskolás csaknem négy éve sínyli a helyi kisebbség
törvényes jogfosztását. Azt nem tudni,
hogy meddig, mert se Jászladányban,
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

11

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

12

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

Miután az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, a kisebbségi ombudsman, valamint a legfőbb
ügyész is megállapította, hogy a jászladányi alapítványi
iskola működése alkotmányellenes, s hogy az iskolaépület megosztásával szélsőséges elkülönítés valósult
meg, a Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal 2004.
április 3-án felszólította a jászladányi képviselő-testületet, hogy május 28-áig szüntesse meg az iskolaépület
törvénysértő megosztását, valamint vonja vissza azon
határozatait, amelyek sértik az egyenlő bánásmód és
az esélyegyenlőség követelményét, emellett tegyen hathatós intézkedéseket annak érdekében, hogy az önkormányzati iskola megkapja a szükséges segítséget a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulók
megfelelő színvonalú oktatásához.

FELSZÓLÍTÁS

se sehol nem tiltja meg a törvény, hogy
a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületébe a nem cigány (nem
bolgár, nem német, nem román, nem
szerb stb.) többség a maga embereit
válassza be, akiknek nemhogy cigányoknak nem kell lenniük, de cigánynak se kell vallaniuk magukat. Elegendő kijelenteniük, hogy vállalják a cigány
kisebbség érdekeinek képviseletét.
Félő, hogy a jászladányi eset a következő önkormányzati és kisebbségi
választáson minta lesz.
Még akkor is, ha a jászladányi többségnek sincs oka örülni, mert sokat
vesztett.
Elvesztette a békéjét, mert a kisebbségnek okot adott arra, hogy az ellenségének tekintse.
És elvesztette a gyerekek bizalmát
– a cigány és nem cigány gyerekekét
egyaránt –, akik egy számukra érthetetlenül megosztott, az állam által csak
részben támogatott iskolában a bizonytalan helyzetű és jövőjű tanítóktól nem
kaphatnak annyi szeretetet, amennyit
szeretnének.
A helyi önkormányzatnak e többség által választott képviselő-testülete
valamennyi jászladányi szülőtől elvett
valamit.
Lefaragott egy részt a szociális érzékenységükből.
De lemondott a gyerekeik épülésére
szolgáló anyagi javak egy részéről is.
Vajon tudják-e a szülők, hogy az önkormányzat, amiért az általános iskola
pedagógiai programjából törölte a cigány felzárkóztató oktatást, egy csomó
pénzt is kidobott az ablakon. Tudjáke, hogy az Oktatási Minisztériumban
2002 szeptemberében fogadott delegációjuk, élén az önkormányzat oktatási
bizottságának elnökével, lényegében
visszautasított egy integrált oktatást
segítő csomagot, benne egy önfejlesztő
iskolaprogramot, multimédiás számítógépekkel, internet-hozzáféréssel, az
idegennyelv-oktatás megerősítésének
és a továbbtanulást segítő projektnek
a tárgyi feltételeivel.
Egyáltalán sejtik-e a szülők, s ha sejtik, miképp értelmezik, hogy az alapítványi iskola létrehozásra irányuló elképzelést az a téveszme motiválta, ami szerint
a társadalmi és szociális rétegződéséből
adódó problémákat nem lehetséges iskolán belüli diﬀerenciált oktatással meg-

oldani. Miképp értelmezik azt a polgármester által leírt kívánalmat, ami szerint „ne a tantestület mondja meg, hogy
a gyerekeknek mi lesz a fejlődés útja,
hanem a szülő tegye ezt meg az anyagi
lehetősége és a gyermek tehetsége ﬁgyelembe vételével”. Értik-e a téveszmében
és a kívánalomban rejlő állítást? Hogy
tudniillik az iskola pedagógusai – fogyatékos módszertani felkészültségük
folytán – eleve nem képesek a heterogén
összetételű (különböző anyagi, kulturális, képességbeli, nyelvi, etnikai hátterű)
tanulócsoportok nevelésére, oktatására;
a gyerekek tehetségének megítélésében,
gondozásában pedig kevésbé kompetensek, mint a gyerekek ﬁzetőképes szülei.
Mert ha ez igaz, akkor a magániskolába
íratott gyerekek oktatására-nevelésére
se alkalmasak.
Vajon mit tanulnak az iskola jobbik
felébe járók, ha a kiváltságok rendszerében nőnek fel? Mennyire lesznek képesek együttműködésre, a demokrácia értékeinek elsajátítására? Milyen
példát kapnak emberségből, szolidaritásból?
És mit gondolnak róluk, akikre
a „nem tanulni vágyó” bélyeget rásütötték, akik az iskola másik felében koptatják a nyilván kopottabb padokat.
Lehet megkérdőjelezni a Jászaldányi
Roma Polgárjogi Mozgalom mostani
adatait, amelyek szerint az előbbiek öt
százaléka, az utóbbiak kilencvennyolc
százaléka cigány, de a megkülönböztetés, mint eredmény, nem tagadható.
A jászladányi választópolgárok
többségének 2002 októberében kivívott pirruszi győzelmét nem fogják

megünnepelni az utódaik. A választást
értékelő országos lapok egyike szalagcímben adta hírül, hogy „Jászladány
a gyűlöletkeltők ellen szavazott” (Magyar Fórum, 2002. XI. 7.). Ám még
ha ez igaz lenne is, idekívánkozik,
hogy a gyűlölet csíráit a tulajdon gyerekei szívében ültette el.

Az alapítvány
Ne válasszátok szét a gyerekeket!
Az ügyből kinőtt per legutóbbi tárgyalási napjának reggelén a szolnoki Kossuth tér bírósági épülete előtt
demonstráló cigány szervezet egyik
transzparensén volt olvasható ez a
mondat. Ami arra utal, hogy Jászladányban az általános iskola mindmáig megosztottan működik. Pedig
az intézmény jobbik felét bérlő, a helyi
önkormányzat által támogatott alapítvány minden jogi fronton vereséget szenvedett, csak éppen ezt a tényt
részint leplezné, részint politikai döntésként értékeli, s nem hajlandó tudomásul venni.
Honlapja (www.zsinoka.hu) felhívásán a vele rokonszenvezők anyagi segítségét kéri, egy, 2002 novemberi, azóta
régen felülírt megyei főügyészi vizsgálaton alapuló sajtótájékoztatóra hivatkozva, amelyen (az alapítvány interpretációja szerint) kimondatott, hogy a
közigazgatási hivatal és az oktatási tárca
jogsértően, politikai okokból akadályozta meg a működésüket, s az emiatt elszenvedett megpróbáltatások sok pénzbe kerültek. A honlapon nyoma sincs a
legfőbb ügyész 2003. májusi megállapításának, ami szerint az alapítvány nem

A Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke és Jászladányi Roma Polgárjogi
Szervezet elnöke (a jászladányi cigány kisebbségi önkormányzat korábbi
elnöke) a jászladányi alapítványi iskola működése ügyében tavaly tavasszal
panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, amely három hónap
múltán a folyamatban lévő közigazgatási perre hivatkozva szüntette meg
az erre irányuló vizsgálatát.
A panaszosok ebbe nem nyugodtak bele, s egy tavaly nyári sajtótájékoztatón elhangzott bejelentésük valóságos hadüzenetnek volt tekinthető.
Elmondták, hogy ismételten állásfoglalásra kérik az Egyenlő Bánásmód
Hatóságot, és kilátásba helyezték, hogy ez állásfoglalás, illetve az ügyben
folyó per ítéletének megszületése után esetleg az Európai Parlament illetékes bizottságának tényfeltáró vizsgálatát is kezdeményezik a jászladányi
apartheid-politika felszámolása érdekében.

HADÜZENET

hozhatott (volna) létre és nem is működtethetett (volna) iskolát.
Ám ugyanezen a honlapon a felhíváson kívül csupán egy bírói döntés
elképesztő, kifejezetten félelmetes interpretációja olvasható.
Abban perben, amelyet az alapítvány az oktatási miniszter ellen indított, a Fővárosi Bíróság 2003. június
13-án jogerősen törvényesnek minősítette az állami normatíva igényléséhez
szükséges regisztrációs szám kiadását megtagadó miniszteri határozatot, s elutasította az alapítványnak az
e határozat megsemmisítésére irányuló keresetét.
A pert koncepciósnak minősítő „tudósítás” szerint „a tárgyaláson a bírónő
jól látható zavarodottsága is mutatta,
hogy nem független ítélet született”(az
alapítvány kiemelése). További szó szerinti idézetek az alapítvány kétségkívül
gyűlölködő és gyűlöletkeltő kommentárjából:
„Az SZDSZ-es Magyar Bálintnak a
mostani szorongatott helyzetében nagyon nem jött volna jól egy újabb kudarc, mert az a bukását gyorsítaná.”
„Úgy látszik még mindig neki áll feljebb, pedig egy jól képzett miniszternek inkább szolgálni kellene és nem
a hatalmával visszaélni. Majd ha ez
így lesz, akkor valóban egy Magyarország lesz Magyar Bálint Úr!” „Mivel
a hatalom úgy tűnik megerőszakolta a
független bíróság döntését, ezért a Jászladányiaknak nem kell tűrni tovább a
jelenlegi kommunista hatalom 50-es
évekre emlékezető diktatúráját mellyel
szembeszállni most már kötelessége egy

Jászsági Magyarnak. Ezúton örömmel
értesítjük a Miniszter Urat, Jászladányon tanítani fogjuk a 2003-as tanévtől: egy Magyar-Bálint-ország van, nem
pedig jogállamiság.”
Nagy kérdés, hogy ezek után valójában mit tanítanak a gyerekeknek 2003
óta a jászladányi általános iskola alapítványi oldalán.

Utószó helyett
Ennek a történetnek még nincs utószava, mert az alapítványi iskola ügye
nem lezárt.
A 2006. január 19-ei tárgyalási napon a bíróságnak arról kellett volna
döntenie: megsértette-e az egyenlő
bánásmód elvét a jászladányi önkormányzat azzal, hogy engedélyezte az
önkormányzati iskola épületének kettéválasztását, s az egyik szárnyat bérbe
adta a jászladányi alapítványi magániskolának. (Korábban a Fővárosi Ítélőtábla határozott úgy, hogy az ügyben

CIKKELYEK

Gyermekbarát nem lehet, aki megkülönbözteti a gyermekeket. A szelektív gyermekközpontúság pedig fából vaskarika. Ennek tudatában érdemes beleolvasni
az ENSZ Közgyűlésének 1959. november 20-án kelt,
Nyilatkozat a gyermek jogairól elnevezésű dokumentumába, amelynek 29. cikkelye nemcsak a gyermek
oktatásban való részvételének jogát fogalmazza meg,
hanem azt is kimondja, hogy az oktatásnak gyermekközpontúnak és gyermekbarátnak kell lennie. E nemzetközi dokumentum 28. cikkelye szerint a gyermeknek az oktatáshoz való joga csakis az esélyegyenlőség alapján gyakorolható. A 2. cikkely szerint pedig
a nyilatkozatot elfogadó államok azt vállalják, hogy
minden megkülönböztetés és különbségtétel nélkül
teremtik meg gyermekeik számára jogaik gyakorlásának lehetőségét.

új elsőfokú, érdemi eljárás lefolytatása
van szükség.)
A felperes közigazgatási hivatalhoz
úgynevezett perbeli beavatkozóként
csatlakozott az Egyenlő Bánásmód Hatóság, amelynek elnökhelyettes képviselője huszonkét pontos, szakértők bevonását is kezdeményező bizonyítási
indítványt terjesztett a bíróság elé.
Az alperes jászladányi önkormányzatot a polgármester mellett ezúttal
ügyvédként a felesége (a jászladányi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke)
képviselte, akinek a tárgyalás előtt kifejtett álláspontja szerint nem szakmai és
nem politikai, hanem pusztán vagyoni
kérdésről – az iskolaépület bérbeadásáról – van szó, amelynek eldöntése az
önkormányzat hatásköre.
Miután az ügyet tárgyaló bíró elutasította az Egyenlő Bánásmód Hatóság
szakértők bevonására vonatkozó indítványát, a hatóság képviselője elfogultsági indítvánnyal élt az ügyet tárgyaló bíróval szemben, elsősorban azért,
mert ő volt az, aki korábban tárgyalás kitűzése nélkül utasította el a közigazgatási hivatalnak az iskola jogsértő
bérbeadása kimondását indítványozó
beadványát. Az elfogultsági indítványhoz csatlakozott a megyei közigazgatási hivatal jogi képviselője is.
A per tárgyalását elnapolták addig,
amíg a bíró elleni elfogultsági indítványról nem döntenek.
Szülessen azonban e perben bármikor
és bármilyen ítélet, amíg a törvényt nem
módosítják a jogalkotók, a jászladányi cigány kisebbség törvényes jogfosztása –
éppen annak törvényes volta miatt – az
országot veszélyezteti.
Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Amikor ezeket a sorokat olvassák, a TÖOSZ Ego-díja az arra érdemesítetteknek már átadatott. Az értékelés azonban korábban készült, s annak eredményét ismerve szörföztem a honlapok között hosszú órákon át. Őszintén szólva abban bíztam, hogy ezt az írást az önkormányzati honlapokon lelt megfelelő (nagy felbontású), legalább kéthasábos fotókkal illusztrálhatom, ilyet
azonban nem igen találtam. Mégsem csalódtam nagyot, illetve a felfedezés élménye – amit
az alábbiakban szeretnék megosztani az olvasóval – kárpótolt valamelyest. Emellett az értékelés és a szörfözés néhány következtetésre is alkalmat adott.

HONLAPMUSTRA
Legelőbb az értékelésről. Ez úgy készült, hogy a TÁRKI erre szakosodott
munkatársai meghatározott szempontok alapján pontozták az egyes
önkormányzati honlapokat. A lehetséges száz pontot ugyan még a legjobbnak értékelt miskolci se kaphatta meg, s a legtöbb pontozott honlapnak számos hibája van, mégis állítható, hogy az összkép jobb, sokkal
jobb, mint amilyen egy esztendővel
korábban volt. Ami arra utal, hogy
egyre több önkormányzat ismeri fel
az interneten való jelenlét jelentőségét. A pontszámokon alapuló sorrend
emellett azt bizonyítja, hogy a honlapok fejlesztése már a kisebb, kevésbé
tehetős, mondhatni, a szegényebb önkormányzatok számára is fontos, noha a trend (hogy tudniillik a nagyvárosi honlapok általában karbantartottabbak, frissebbek, mint a kisebb településeké) még nem változott. Nem
véletlen, hogy a legjobb száz honlap
között igen kevés a községek önkormányzataié.

A legjobb száz honlap

Az önkormányzati honlapok alábbi
listája a legjobb száznak értékeltek
sorrendjét tartalmazza. A település
nevét követő, zárójelben lévő szám
az adott önkormányzat 2004-es helyezését tükrözi.
1. Miskolc (65), 2. Székesfehérvár
(8), 3. Budapest (6), 4. Sopron (5), 5.
Százhalombatta (7), 6.Pécs (13), 7.
Szentendre (28), 8. Zalaegerszeg (-), 9.
Szombathely (20), 10. Gyula (49), 11.
Békéscsaba (-), 12. Veszprém (66), 13.
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Kaposvár (67), 14. Göd (48), 15. Debrecen (-), 16. Hajdúszoboszló (44),
17. Körmend (98), 18. Sárvár (-), 19.
Hajdúböszörmény (33), 20. Vác (60),
21. Kecskemét (81), 22. Mezőkövesd
(82), 23. Budapest XX. kerülete (-),
24. Kiskunfélegyháza (30), 25. Nagykanizsa (-), 26. Dunaújváros (-), 27.
Pilisvörösvár (62), 28. Győr (18), 29.
Budapest II. kerülete (78), 30. Jászberény (91), 31. Tiszaújváros (-), 32. Komárom (76), 33. Budapest XV. kerülete (-), 34. Szentlőrinc (-), 35. Aszód
(64), 36. Budapest XIV. kerülete (14),
37. Nyíregyháza (1), 38. Budapest III.
kerülete (14), 39. Budapest XVIII. kerülete (67), 40. Kiskunhalas (21), 41.
Cegléd (-), 42. Pellérd (35), 43. Mór
(25), 44. Tata (90), 45. Görcsöny (51),
46. Fonyód (15), 47. Kőszeg (24), 48.
Tatabánya (-), 49. Mátészalka (-),
50. Ráckeve (-), 51. Orosháza (23),
52. Makó (37), 53. Gyöngyös (-), 54.
Monor (-), 55. Hódmezővásárhely (-),
56. Újszász (-), 57. Budakeszi (29), 58.
Vajszló (-), 59. Csorna (-), 60. Csongrád (77), 61. Szigethalom (-), 62. Tapolca (71), 63. Balatonalmádi (10), 64.
Budapest XIII. kerülete (-), 65. Budapest XVI. kerülete (36), 66. Budapest
I. kerülete (-), 67. Szigetszentmiklós
(-), 68. Budaörs (-), 69. Salgótarján
(-), 70. Bük (79), 71. Mórahalom (-),
72. Törökbálint (54), 73. Csepreg (-),
74. Kisbér (-), 75. Veresegyház (-),
76. Rétság (-), 77. Balatonfűzfő (-),
78. Budapest XVII. kerülete (56), 79.
Budapest XI. kerülete (-), 80. Heves
(-), 81. Fegyvernek (-), 82. Jászárokszállás (-), 83. Gyál (3), 84. Szolnok

(40), 85. Fehérgyarmat (-), 86. Bicske (-), 87. Szentes (-), 88. Tótkomlós
(-), 89. Tokaj (-), 90. Dunavarsány (-),
91. Csurgó (-), 92. Szentistván (-), 93.
Szeghalom (-), 94. Dunaharaszti (-),
95. Telki (-), 96. Szada (-), 97. Celldömölk (-), 98. Sülysáp (52), 99. Varbó
(-), 100. Mohács (41).

Az ötven pont felettiek
Az 1330 értékelt honlap egytől nyolcvanhétig kapott pontokat. Amelyik
a száz adható pontból ötven pontnál többet nem kapott, annak gazdája nyilván legfeljebb felerészben élt
ez új eszköz által kínált lehetőséggel.
Az ilyen legfeljebb félig jó honlapok
száma egy év leforgása alatt gyarapodott ugyan, de még most sem éri el
a százat. Egytől ötvenig összesen 1256
önkormányzati honlap kapott pontokat, ötvennél többet mindössze 84.
A legjobb nyolcvannégyek voltaképpen az egész országot „lefedik”.
Ebből a szempontból a két legelmaradottabb régió a Dél-Dunántúl, valamint éppen a fődíjas honlapot adó
Észak-Magyarország. Mindkét régióban 7-7 a közepesnél jobbnak értékelt
települési honlapok száma, míg a régiók többségében, azaz Kelet-Dunántúlon, Nyugat-Dunántúlon, illetve
Dél-Alföldön és Észak-Alföldön egyaránt 11-11. A közepesnél jobb honlapok gazdáinak harmada közép-magyarországi település önkormányzata: összesen 26.
Az ország fővárosának, noha a legjobb százak toplistáján „csak” harmadik, a kerületi honlapokkal együtt

FÕVÁROSI KERÜLETEK

A főváros két legjobbnak értékelt kerületi honlapja közül
a huszadiké nem tetszik, a másodiké annál inkább.
A huszadik kerületi önkormányzat csupán képekben számol be arról, hogy
a főpolgármester hozzájuk
látogatott, a honlapról nem
tudható meg, hogy mikor
és miért ment oda. Egyébként ez a „hír” nemcsak az „öszszes fotóalbum”-ban, hanem a nevezetességek között is
szerepel, akárcsak a tavalyi pesterzsébeti kitüntetettek
fényképe, akikről ugyancsak nem derül ki, hogy miért
kaptak kitüntetést. Ugyanez a helyzet a Sissy-ábrázolásokkal, amelyek egyike
valószínűleg pesterzsébeti,
ám aki nem tudja, az a honlapról se tudja meg, hogy
az ábrázolt személy kicsoda, s hogy a kerülethez mi
köti. Ezen a honlapon a fórum rovat elavult és egyoldalú, az önkormányzatiság viszont önálló menüpont, ám erre klikkelve csak a pártok
honlapjai elérhetők.
Ezzel szemben a második kerület friss honlapjáról
megtudható például, hogy a pesthidegkúti Nagyrét
és Határ utca közötti erdős
területre Porkoláb Mátyás
alpolgármester által szervezett bejárás helyszínén
a lakók és az erdészet képviselői nem találták meg
a közös hangot, ezért újabb találkozót tartanak, hogy
nyugodtabb körülmények között egyeztethessék nézeteiket. Az erdészet szerint éves ütemterv végzik a munkájukat, hogy kellő fényhez jussanak a ﬁatalabb egyedek,
a lakók azonban azt nem értik, hogy miért megint ott

a többi nagy városnál gazdagabb
az internetes kínálata. Annak ellenére, hogy a főváros kerületi önkormányzatainak honlapjai közül csak
tizenegy jobb a közepesnél, s csak kettőét értékelték hatvan pont felettinek
(érdekesség, hogy a 64 pontra értékelt
XX. kerületi honlap az értékelés óta
vélhetően „romlott”, a 61 pontos II.
kerületi pedig javult).
Közép-Magyarország voltaképpen
a főváros és többé-kevésbé az agglomerációjához tartozó, Pest megyei
települések jónak értékelt honlapjai
révén múlja felül a többi régiót. Közepesnél jobb honlappal 15 Pest megyei,
6 Vas megyei, 5-5 Baranya, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei,
4-4 Bács-Kiskun, Fejér és Veszprém

megyei, 3-3 Borsod-Abaúj-Zemlén,
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar,
Komárom-Esztergom és SzabolcsSzatmár-Bereg megyei település önkormányzata büszkélkedhet, s 2-2 települési önkormányzatnak van ilyen
honlapja további öt megyében: Békésben, Hevesben, Nógrádban, Somogyban és Zalában. A megyék közül Tolna az egyetlen, amelyben nincs
közepesnél jobbnak értékelt honlapú
település.

A leggyengébb honlapok
Nagyszerű dolog, hogy az első száz
mögött feltűnő arányban megnőtt az
értékelhető honlapok száma: az elmúlt évben a magyarországi települési önkormányzatok közül 1330 volt

vágják ki a fákat, ahol néhány éve az öreg erdő jelentős
része – ugyancsak fakivágás folytán – eltűnt.
Egy másik friss hír a Honfoglalás úti lakóházegyüttes
felépülése ellen demonstráló budaligetiek álláspontját
ismerteti, hogy tudniillik az önkormányzat jogsértő magatartásával a befektetők, s nem a lakosság érdekeit védi.
A tüntetésen elhangzott, hogy az
1997-ben módosított rendezési
terv szerint e helyen háromszintes szolgáltatóháznak, és sportlétesítménynek kellene épülnie,
s ehelyett a már meglévő lakópark
mellé újabb, ötszintes, 26 lakásos,
52 garázsos ház építéséhez kezdtek az intézményi besorolású övezetben. Két éve több
lakossági fórumon is tiltakoztak ez ellen, most pedig
petícióban kérték a kerület vezetőit, hogy végérvényesen állítsák le az építkezést, vonják vissza az ingatlan
megosztására vonatkozó határozatot. Horváth Csaba
polgármester a dokumentum átvételekor jelezte, hogy
építéshatóságot is terheli felelősség emiatt, a hivatal vélhetően nem tartotta be mindenben az előírásokat. Most
a közigazgatási hivatalhoz fordulnak, hogy az a helyi testületet új eljárásra kötelezze, mert az önkormányzat a jog
néhány lépcsőjét kihagyó eljárást felülvizsgálata révén
szeretné visszaszorítani a befektetői érdekeket.
Mindemellett az önkormányzat tájékoztatja a kerület lakóit egy óvodásoknak és iskolásoknak szervezett ingyenes korcsolyázó-napról, egy nyugdíjasoknak szervezett művészi
vetélkedőről, arról, hogy hol kaphatnak tanácsot az adóbevallásukhoz, továbbá, hogy mikor hol jelentkezhetnek
a hivatalban szervezendő véradásra.

jelen a világhálózaton. Ez akkor is jó
(mert magában rejti az igényt), ha jelentős részük még nem fordít gondot arra, hogy éljen ezzel az új lehetőséggel. Az értékelt honlapok csaknem fele ugyanis a húsz pontot se érte
el (azaz a honlapgazda önkormányzatok a lehetőségeknek az ötödét se
használták ki), nem beszélve arról,
hogy e leszakadók között is túlsúlyban vannak az egynéhány pontosak.
Néhányuk honlapjáról muszáj szót
ejtenem.
Például egy kétezer lakosnál népesebb település honlapjáról, amelyen az igen gazdag választékot egy
szőlőfürt szőlőszemeire írt betűkre
klikkelve lehet megtekinteni. A „K”
betű például képtárra utal, amelyA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A legjobb városi honlapok
A legjobbaknak értékelt honlapok gazdái továbbra is a nagyvárosi, jobbára
megyeszékhely önkormányzatok, de
nem minden megyeszékhely honlapja
éri el ezt a szintet. Miskolc és SzékesfeÖNKORMÁNYZAT
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DIREKT DIREKT

nek azonban csak a kínálata bőséges
(„múlt, templom, ablakok, séta, pincék, táj, szüreti felvonulás”), mert kép
egy sincs ebben a tárban. Üres a história-„rovat” is. Az „A” jelzésű szőlőszem aktualitásokkal kecsegtet, ezek
közül azonban az egyik legfrissebb,
hogy egy helybéli kulturális pályázatra készült alkotásokat 2003.április
2-áig lehet benyújtani.
Egy másik, a Balatonfejlesztési Tanács 2001. évi támogatásával készült
honlap nyitóoldalán mindössze négy,
néhány durva helyesírási hibát is tartalmazó sor olvasható. E sorokból
megtudható, hogy „a dombra épült
falu hangulatos utcái, a szép környezet csendes pihenést biztosítanak a településre látogató turistáknak”, hogy
a falu környékén vannak „kedvelt
kiránydulóhelyek”, meg hogy az ősgesztenyés „különleges látvánosság”.
A többi információ „adathiány miatt
nem elérhető”.
„A Balaton északi részén, Veszprém megyében fekvő településünket
szeretnénk bemutatni az érdeklődők
számára”, olvasható egy egyébként
tehetősebb nagyközség honlapján,
amely azzal bíztat, hogy „minden
téren” szolgáltat információt, „amit
a bal oldalon levő gombok segítségével” elérhetek. Gombok azonban
a baloldalon (sem másutt) nincsenek.
A település neve viszont… forog.
Egy Tolna megyei község honlapján az egyes menüpontok táblácskái a
település jelképének szánt építményt
láttató, ovális alakú fotót veszik körül. De e linkeknek csak az egyike él.
A képviselő-testület tagjainak nevét
tartalmazza ciklusról-ciklusra, s már
a 2006-ban megválasztandóknak is
megvan a helye. A többi „rovat” üres.
Illetőleg ha például a Vállalkozók feliratú táblácskára klikkel az ember,
akkor egy közlekedési tábla jön elő:
vigyázat, útjavítás.
Ezek a honlapok egypontosak. Ezt
az egy pontot arra kapták, hogy vannak. Az is valami.

A legjobbnak értékelt miskolci honlap a 87 pontot nem
csupán sokrétűségével, egyszersmind áttekinthetőségével érdemelte ki, hanem információgazdagságával
és frissességével is. Frissességére példa, hogy amikor
a sajtóban még nem, ezen a honlapon már szerepelt
az úgynevezett DIREKT városok szervezete. A betűszó
rövidítés, a Dunán Inneni Regionális Kulturális Társulás kezdőbetűit foglalja magába. A szervezetet Miskolc,
Debrecen és Eger, illetve hozzájuk csatlakozó Nyíregyháza, Szolnok és Salgótarján önkormányzatai hozták
létre, azok tehát, amelyek a döntőbe kerültek, de végül
nem nyertek az Európa Kulturális Fővárosa 2010 elnevezésű pályázaton. A miskolci honlap városházi rovatában olvasható, hogy márciusban már valószínűleg költségvetése is lesz ennek szervezetnek, amelynek miskolci és debreceni jogászai a közös pályázáshoz szükséges,
leghatékonyabb együttműködési kialakításán együtt
törik a fejüket. Az már biztos, hogy a DIREKT a budapesti tavaszi országos idegenforgalmi kiállításon mind
a hat város standján ott lesz.
Direkt kár, hogy Miskolc önkormányzati honlapján
nincs igazán jó fotó. Talán a hat nagyvárosi önkormányzat, együtt több gondot fordít majd erre is, merthogy
a DIREKT tagjai idegenforgalmi kínálatuk bemutatására
közös honlap létrehozását is tervezik.

hérvár 87, illetve 84 pontos honlapjai
abszolút éllovasok, a 78 pontos pécsi,
a 76 pontos zalaegerszegi, a 74 pontos
szombathelyi és békéscsabai, a 71 pontos veszprémi és kaposvári, a 70 pontos
debreceni honlap még az élmezőnyt
erősíti. A 62 pontos győri, a 60 pontos
nyíregyházi, az 58 pontos tatabányai
honlap a top százas lista második negyedébe szorult, az 54 pontos salgótarjáni és az 52 pontos szolnoki honlap
pedig a második felébe. Az öt további
megyeszékhely honlapját a közepesnél
gyengébbnek értékelték.
A nem megyeszékhely, de húszezernél több lakosú városok önkormányzati honlapjainak legjobbja Soproné (81 pont!), tizenhét megyeszékhelyi honlapnál különb. Vetekszik
a megyeszékhelyi honlapok jelentős
részével a gyulai (74 pont), a hajdúböszörményi és a váci (66-66 pont),
a kiskunfélegyházi és nagykanizsai
(64-64 pont) és a dunaújvárosi (63
pont). Csaknem ennyi ponttal díjazták az értékelők a húszezer lakosnál
ugyancsak népesebb Jászberény (61
pont), Kiskunhalas és Cegléd (60-60),
Orosháza (57), továbbá Gyöngyös,
Makó és Hódmezővásárhely (56-56)
önkormányzatainak honlapját.

A húszezernél kevesebb lakosú városok önkormányzati honlapjainak
listavezetője a 78 pontos százhalombattai (valamivel jobb az azonos pontszámú pécsinél).
A 75 pontos szentendrei honlap is
a legjobbak között van (a legfrissebb
fényképes híre, hogy Pismányban
megkezdődtek a csatornázási munkák, lásd lenti képünket). A top százas
lista élmezőnyéhez tartozik a gödi (71
pont), a hajdúszoboszlói, a körmendi
és a sárvári honlap (69-69 pont), s e
lista első harmadába a mezőkövesdiek (65 pont), a pilisvörösváriak (62

UNIKUMFALVA

Negyvenötezer-valahanyadik látogatóként
az idegenvezetés menüpontra klikkelve
mozgó képek kalauzolnak „a Naprendszer Föld nevű bolygóján, az Európa nevű kontinensen, Közép-Európa térségében, Magyarország Baranya megyéjében,
a megyeszékhely Pécstől 10 kilométernyire” Görcsönybe. Amely nem virtuálisan
– igazít el a szöveg – közúton így, vasúton úgy, busszal (menetrend) amúgy, repülővel a pogányi repülőtér érintésével, továbbá űrhajóval is megközelíthető (ez utóbbi leszállóhelyéül
a sportpálya melletti terület javallt), szállás a Villa Negrában
három személynek kínáltatik, annál többnek Regenyén, vagy
Pécsett. A virtuális látogató pedig a falu minden utcáját, terét,
épületét fényképsor révén láttató sétára invitáltatik. „Görcsöny,
az egykori mezőváros az évszázadok folyamán faluvá töppedt
az Ormánság peremén. Alig valamivel több, mint ezerötszáz
lelket számlál. A turisták elkerülik. Pedig vannak szép arcai.”
A település a maga nemében, a honlapja azonban a szó szoros
értelmében unikum. Ami a Bamba Club születéséről olvasottak
révén válik nyilvánvalóvá. „Nyár volt, meleg nyári nap, mint
idén annyiszor. Ilyenkor kissé hevülékenyebbek a köztisztviselők. Talán ezért emelte föl a szemöldökét az irodista, amikor
átvette beadványunkat. Azt a lapot, amelyen először szerepelt
leírva: Unicum tér.” (Az asztaltársaság ötlete azóta – amint az
a honlapon „kinyomozható” – megvalósult. A tér központjában felállíttatott szobrot – Dinu Radulescu Bábel tornya című
alkotását – 99 évre kapta kölcsön a Siklósi Alkotótelepek Kht.tól Görcsöny önkormányzata.) „A kávézóban lógott egy vizesember plakát.” (Ha ráklikkelek, megjelenik.) „Az, amelyen a kibukkanó fej (az 1915-ös budapesti grimaszverseny győztesének
feje) kissé bambán bámul a (hullámok közt bukdácsoló, ismert)
palackra. Ahogy a vacsorákon egymásra néztünk, olykor föl-

pont) és a tiszaújvárosiak (61 pont)
honlapja. Megjegyzendő, hogy a hatvannál több pontra értékelt települési honlapok közül a körmendi az
egyetlen tízezernél kevesebb lakosú
városé.

A legjobb községi honlapok
A községi önkormányzatok honlapjai
között egy sem akadt, amelyet hatvan, vagy annál több pontra érdemesítettek volna az értékelők.
Ötven pontnál többet mindössze
nyolc községi honlap kapott. Közülük három Baranya megyei település
honlapját értékelték a legtöbbre: az

fedezni véltünk bizonyos hasonlóságot a plakát és közöttünk.
Amikor tehát formalizáltuk együttléteinket, a Bamba Club
nevet választottuk.” De tovább! „Történt egy este, hogy valaki
megsárgult papírokkal érkezett. Sokan ekkor szereztünk róla
tudomást, hogy a falunak, valamikor harminc éve, önálló újságja volt.” (Ha ráklikkelek, beleolvashatok). „Szó szót követett, és két hónap múlva megjelent az újjáélesztett községi lap.
Amely már címében tükrözte látásmódunkat. Az A’ la Bamba
most lép negyedik évfolyamába.” (Ráklikkelve belefeledkezek,
mert olvasmányos nagyon.) Aztán – a Villa Gerechen link mögött – a község történetétének a Bamba Club által 2000-ben
megjelentetett könyvére bukkanok, borítóján a Munkácsy-díjas Somogyi Győző graﬁkájával, belül Grünwald Géza polgármester és a szerkesztő Sz. Koncz István előszavával. Ez utóbbiból idézek: „A régi kínaiak szerint, ha az ember meleg, nyári éjszakákon lenéz egy völgybe, és úgy látja, remeg a levegő,
e káprázatban voltaképpen a völgy szellemével találkozik. Sok
évvel ezelőtt a focipálya felől láttam meg először a mi szellemünket. Barátságos volt és megbízható. Ott lebegtek benne
a valaha élt görcsönyiek mind, ott lebegtek benne a barátaim,
azok, akik maguk közé fogadtak, és ott lebegtem benne már
én. A hely szelleme – írta valahol Jókai Anna – nem pusztul el.
Ez a hit éltet. És ebben a reményben szerkesztettem a görcsönyi
falutörténetet.” A szerkesztőről másutt megtudható, hogy mérnökként lett újságíró (Vitray osztályában), íróként 15 könyvet
jegyez, Szómadár a szélóceánok fölött címmel 2001-ben adták
ki utóbb az év irodalmi díját nyert hanglemezét. Máskülönben
a Zwack Unicum Rt. részvényese és Don Perinon Követői Gasztronómiai Pezsgőrend lovagja. Legutóbb 2002-ben négy jelölt
közül elsöprő többséggel választották a falu polgármesterévé,
s a néhány hónappal később létrehozott – legfeljebb graﬁkailag nem igényes – honlap részletgazdag, s időrablóan sokfelé
szörföztető linkjeiben „ott lebeg” a szelleme.

egyaránt alig két-kétezer lelkes Pellérd és Görcsöny önkormányzatáét
59-59 pontra, az ezer lakosnál valamivel népesebb Vajszlóét 56 pontra.
A csaknem tizenháromezer lakosú,
Pest megyei Budakeszi honlapja szintén 56, az ugyancsak Pest megyei, alig
10 ezer lakosú Törökbálint honlapja
53 pontot kapott.
Két fürdőhely-község, a Vas megyei Bük (53 pont) és a Veszprém
megyei Balatonfűzfő (52 pont), valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Fegyvernek (52 pont) önkormányzatának honlapja minősült még a közepesnél jobbnak.

A legjobb honlapok díjazottjai
A 2005-ben értékelt honlapjuk alapján a fődíjat Miskolc megyei jogú város önkormányzata érdemelte ki. A további díjakat pedig kategóriánként 1.
Székesfehérvár, 2. Budapest, 3. Pécs, 4.
Zalaegerszeg, 5. Szombathely (nagyvárosok); 1. Százhalombatta, 2. Szentendre, 3. Gyula, 4. Göd, 5. Hajdúszoboszló (városok); illetve 1. Pellérd, 2.
Görcsöny, 3. Vajszló, 4. Bük, 5. Törökbálint (községek) önkormányzata. A
díjban részesítendő önkormányzatok
fele tagja a TÖOSZ-nak (településeik
nevét dőlt betűk jelzik).
A. G.
A Települési Önkormányzatok
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A miskolci agglomerációhoz tartozó Szirmabesenyő minisztériumi támogatással létesített honlapja a csecsemőkorát éli
(mindössze 16 pontos, az értékelőktől 783 települési honlap
kapott ennél többet), a bemutatkozás mellett a község történetének vázolására szorítkozik, menüpontjai egyelőre még
csak ígérik a majdani tartalmat. Ezért a honlap helyett egy, a község névadó családjáról összeállított, az önkormányzat támogatásával megjelentetett könyv alábbi recenzációját ajánljuk az olvasók ﬁgyelmébe. A mellékelt
képen a Szirmayak egyik kastélya látható, amelynek fotója a szerző igen kiterjedt internet-levelezéséből való, de az épületet nem Szirmabesenyőn, hanem a ma szlovákiai Pazdics (Pazdisovce) településen emelték hajdan. Vajon
van-e, s ha van, milyen a kapcsolat a két település között?

CSALÁDTÖRTÉNET
önkormányzati támogatással
A Sajó folyó völgyében fekvő, ötezer
lakosú Szirmabesenyő nagyközség
önkormányzata is támogatta a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Régi magyar családok sorozata
negyedik kötetének megjelentetését.
Ez a könyv A szirmai és szirmabesenyői Szirmay család története címet
viseli. Nem nehéz kitalálni, hogy a település-névadó családjáról szól.
Az önkormányzat honlapján olvasható, hogy a török időkben teljesen
elnéptelenedett, kihalt falu a 18. század kezdetén a Szirmay-család közreműködése nyomán született újjá.
A Szirmayak, megszerezve a birtoklás
jogát, gróﬁ címet is nyertek, barokk
kastélyt, 1762-ben pedig templomot
emeltek, iskolát alapítottak, újjászervezték a mezőgazdaságot, amely a feudális gazdaság alapját képezte.
A könyv szerzője Szirmay Gábor,
bár nem történész, nem levéltáros,
nem a genealógiával (leszármazástannal) foglalkozó kutató, hibátlan
szakkönyvet, bőséges történelmi áttekintést, egyszersmind olvasmányos
történetekkel fűszerezett szöveget
publikált. A mérnök végzettségű ﬁatalember családi örökségként kapta
kézhez nagyapja halála után, 1977ben a család történetével kapcsolatos iratokat, feljegyzéseket. Az iratok
többsége az 1900-as évekből, nagyapja bátyjának, Szirmay Józsefnek
ÖNKORMÁNYZAT
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a levéltári kutatásaiból származott.
Ezekből összeállított egy száz oldalas
könyvet, majd maga is kutatásba kezdett: hiányzó adatokért, tisztázatlan
tényeket helyretevő dokumentumokért bújta a levéltárakat, könyvtárakat, múzeumokat. És 1994-re tudományos igényű családtörténettel állt
elő, majd 2005 karácsonyára könyvben publikálhatta kutatásainak eredményeit.
A szerző olyan tetszetős legendákkal számol le, amelyek IV. Béla
koráig, a sajói ütközetben a király
védelmében elesett 38 ősig vezetik
vissza a család eredetét (Raak vitéz).
Ezzel szemben oklevelek és más dokumentumok alapján megállapítja, hogy „a borsodi, zempléni Szirmay család első, névvel nevezhető
őse Saul (János), aki 1290-ben a Borsod megyei Szirmát kapta birtokul.
Idézi a Bécsben 1693-ban Istvánnak
és fogadott ﬁának, Tamásnak kiállított bárói diplomát, amely megemlíti

a Szirmay család jeles őseit. Első helyen Györgyöt, „aki Zsigmond király
mellett harcolt a török szultán ellen”.
Dicséri Pálnak „nagy vitéz voltát, ki
Eger 1552-es ostroma alatt a Bebek
bástyát védte”, végezetül Miklós, egri kanonok, majd püspök érdemeit
magasztalja, aki Szirmára, melyet
Saul „kardjával szerzett, nova donatiot hozott családjának”.
Bemutatja a Szirmay családi levéltár anyagát. A Magyar Országos
Levéltár Mohács előtti gyűjteményében lévő, Zsigmond király 1409-ben
kelt oklevelét (amely egy Zyrma-it,
Györgyöt a „birtokaiban meghagyja”), és a család legértékesebb és legszebb dokumentumát, az 1417. június
27-én Konstanczban kelt, Zsigmond
által írt címeradományozó, tizenöt
Szirmayt megnevező oklevelet. (A folyót és vedlő rákot ábrázoló címer
gyakran megjelent épületek, kastélyok homlokzatán, bútorok lapjain.)
Genalogiai táblát közöl összesen 310
szirmai és szirmabesenyői Szirmay
17 generációjáról. Mecénások, egyházalapítók, művészek is szerepelnek a kötetben (Mednyánszky László
és Szinyei-Merse Pál is rokonságban
állt a Szirmay családdal), s szó esik
a birtokokról, kastélyokról, temetkezési szokásokról vagy az irodalmi
művekben (Gaál József, Jósika Miklós, Passuth László, Mikszáth Kálmán műveiben) feltűnő Szirmayakról, és a gróﬁ ág kihalásáról is. Egy
részletes kronológiából megismerhető a Szirmayaknak a történelemben (török ostrom, Thököly-, Rákóczi szabadságharc, 1848-49), a közigazgatásban, az egyházban vállalt
szerepük.
A kötetet genealogiai táblák sora, bőséges forrás- és irodalomjegyzék, személynév-mutató, valamint angol és német nyelvű öszszefoglaló egészíti ki.
K.M.

A közösségi támogatások nyomon követhetővé és átláthatóvá tételét európai uniós irányelv teszi kötelezővé. Ezt
a tagállamok minden pályázati rendszerben részt vevő intézménytől szigorúan elvárják.
A Nemzeti Fejlesztési Hivatal új internetes szolgáltatása révén a magyarországi pályázók is részletes adatokat
nyerhetnek benyújtott pályázatuk aktuális állapotáról.
A közösségi pénzekre váró hazai projektgazdák egy, jelszóval védett felületen léphetnek be egy adatbázisba, ahol
megtekinthetik, hogy pályázatuk elbírálása éppen mely
szakaszban van. Így információkat nyernek arról, ha anyagukat befogadták, értesülhetnek a döntésről, ﬁgyelemmel
kísérhetik az uniós pénzek kiﬁzetésének ütemezését. A naponta egyszer frissített információkhoz a projektgazdák
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján (www.nfh.hu)
férhetnek hozzá, ha a Naprakész Pályázati Információk
nevű menüpontra klikkelnek. Az adatbázisba a pályázat
száma és a jelszó megadásával a Pályázótájékoztató tartományban lehet belépni.
Itt találhatók – kéthetente frissítve – a nyertes pályázatok legfontosabb adatai, látható például a pályázó neve, a támogatott cél, a támogatás összege, valamint a támogatott projekt helyszíne is. Elsőként az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) és a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program (GVOP) résztvevői
tájékozódhattak pályázataik sorsáról, a többi pályázó
várhatóan a napokban férhet hozzá a szükséges információkhoz.

Önkormányzati MûvészetMalom

AZ ÁTLÁTHATÓ
TÁMOGATÁSOK
HONLAPJA

Szentendre művészváros. Nem szűkölködik művészeti,
kulturális intézményekben. Múzeumok, kiállítóhelyek,
színházak, művelődési központok érik egymást városszerte. Persze pénz már nincs annyi, hogy minden intézménynek elég jusson fejlesztésre, megújulásra. Mégis, az önkormányzat minden új kulturális kezdeményezést támogat.
Nem is tehet másképp, a körülmények kötelezik erre.
Deim Pál festőművész 1991-ben fel vetette, hogy
a Szentendre belvárosában álló XIX. századi romos
ipari műemlék, a fűrészmalom felújításával egy, a szentendrei képzőművészetet bemutató múzeumot és művészeti központot kellene létrehozni. A megvalósítására 43
szentendrei képzőművész és a Szentendrei Építész Egylet létrehozta a Szentendre Művészetéért Alapítványt.
A terv megmozgatta a város szinte teljes civil társadalmát: az építészek a tervek elkészítésével, a művészek
műveik felajánlásával, mások munkájukkal járultak
hozzá a projekt megvalósításához. E kezdeményezés
mellé állt Szentendre önkormányzata, és sikerült megnyerni a kulturális kormányzat támogatását is. Ennek
eredményeként a város jelentős céltámogatást kapott,
amit az önkormányzat saját forrással egészített ki.
Ebből a pénzből a beruházás első üteme 1998-ra elkészült. A 2000 óta önkormányzati intézményként működő
MűvészetMalom kész szárnyában egész évben időszaki kiállítások, félkész szárnyában és udvarában tavasztól őszig
kiállítások és társművészeti rendezvények vannak. A város önkormányzata a malom rekonstrukciójának befejezése érdekében nagyberuházási és EU-pályázatokon vesz
részt, a Szentendre Művészetéért Alapítvány a „kis lépések”
programja réven igyekszik a jelenlegi körülmények között a
kiállítások megrendezéséhez minél jobb feltételeket teremteni. E feltételek megteremtését szolgálja az évenként rendezett aukciók, amelyeken részben a saját gyűjteményből való,
részben kortárs szentendrei és más, a városhoz úgyszintén
kötődő művészek felajánlott alkotásokra licitálhatnak az
érdeklődők. Az idei aukciót február végén tartották. km

Az elsõ fészekrakó-születésnap az állatkertben
A Fővárosi Állat-és Növénykert adott otthont a Fészekrakó program egyéves évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatónak. Dr. Kolber István regionális fejlesztésért
és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter a program apropóján egy gólyapárt fogadott örökbe. Az örökbefogadásról szóló oklevelet Gálvölgyi János, az Alapítvány
a Budapesti Állatkertért elnevezésű szervezet fővédnöke
nyújtotta át a miniszternek.
A 2005. február 1-jén indult Fészekrakó program rendkívül sikeresnek bizonyult a ﬁatalok körében. Egy év alatt
több mint 22 ezer szerződés köttetett, 60 milliárd forintot
meghaladó értékben.
Az állami kezességvállalással nyújtott konstrukció
azon nem, vagy csak kevés önerővel rendelkező ﬁatalok
önálló életkezdését segíti, akik a hitelintézetek számára
nem tudnak elegendő megtakarítást felmutatni, viszont
jövedelmük lehetővé teszi a hitel hosszú távú törleszté-

sét. A Fiatalok Otthonteremtési Támogatása program
– a használt lakás vásárlására igénybe vehető „félszocpol” – a nehezebb szociális helyzetben lévő, 35 évnél ﬁatalabb, gyermeket nevelő személyek és családok használt
lakás vásárlását segíti vissza nem térítendő támogatással.
Az állami kezességvállalással nyújtott kölcsönt január
31-éig 8207 ﬁatal vette igénybe 43,7 milliárd forint értékben. (Ismeretes, hogy a kormány 2005. november 1-jétől
az állami kezességvállalással nyújtott hitelek esetében a
jogosultak korhatárát 30-ról 35 évre emelte, legújabban
pedig – a kormány 2006. január 25-ei döntése folytán
– idén december 31-éig állami kezességvállalással nyújtott hitel igénylése esetén az államilag garantált hitelrész
után nem kell kezességvállalási díjat ﬁzetni.) A Fiatalok
Otthonteremtési Támogatása konstrukcióra idén január
31-éig 14 ezer szerződést kötöttek, több mint 17 milliárd
forint értékben.
A Települési Önkormányzatok
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Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.
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A Magyar Közigazgatási Kar (MKK) és a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) immár harmadízben hirdette meg a

KÖZIGAZGATÁSI
SZAKMAI IFJÚSÁGI NAPOK
elnvezésű rendezvényét. A rendezvény keretében 2006.
május 11–13. között három napos tanácskozást rendeznek Balatonföldváron a Jogar Továbbképzési Központ és Hotelben.
A rendezvény felkért fővédnöke dr. Lamperth Mónika belügyminiszter.
A rendezvényen részt vehet minden 35. életévét még be
nem töltött ﬁatal szakember, aki a közigazgatási munkaterület valamelyik ágában (önkormányzati közigazgatás, államigazgatás) tevékenykedik.
A részvétel díja a három napra szállással, teljes ellátással 44 ezer 500, egyágyas elhelyezés esetén 51 ezer
forint, amiből a rendező szervek tízezer forintos hozzájárulása révén a jelentkezőknek csak 34 ezer 500, illetve 41 ezer forintot kell kiﬁzetni. A díj tartalmazza
a szabadidős program költségét is.
A rendezvény programja:
1. nap: plenáris ülés minisztériumi vezetőkkel és közigazgatási szakemberekkel, este szabadidős
program (pincelátogatás vacsorával és borkóstolóval).
2. nap: plenáris ülés közigazgatási szakemberekkel,
majd szekciókban a ﬁatal szakemberek előadásai
3. nap: plenáris ülésen összegezés vezető kormányzati tisztségviselővel, illetőleg a külön pályázati
felhívásban szereplő díjnyertes pályamunkák
ismertetése és díjkiosztás.
A program alakulása a www.kozigkar.hu honlapon ﬁgyelemmel kísérhető.
A jelentkezési lap a www.kozigkar.hu honlapról letölthető vagy a JOGAR Továbbképző Központ és Hoteltől igényelhető.
A rendezvény tárgykörei a közigazgatás korszerűsítése körében (pl. regionalizmus, kistérség, közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, hatáskör felülvizsgálat minisztériumi és önkormányzati szerveken
belül és azok között) minden olyan témakör, amelyet
mintegy 10–15 perces időtartamban a III. Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napokon résztvevő, s előadásra
jelentkező ﬁatal szakember ki akar fejteni, és amely
kapcsolódik a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról szóló 1113/2003. (XI. 12.) számú,
és a közigazgatás teljesítményének növelését szolgáló
rövid távú intézkedésekről és átalakításának középtávú feladatairól szóló 1052/2005. (V. 23.) számú kormányhatározatban foglaltakhoz.

Elnézést kérünk…

mindazoktól, akik a kezdetektől mindmáig a köz szolgálatában tevékenykednek, s a nevük a mi különféle listáinkból
bármilyen okból kimaradt (és kimarad). Tudomásul kell
vennünk, hogy minél nagyobb körben próbáljuk az eddigi
négy választási ciklus helyi vezető tisztségviselőinek, tisztviselőinek áldozatos munkájukért, kitartásukért legalább
ily módon köszönetet mondani, annál többet hibázunk.
És bármennyire is szeretnénk tanúbizonyságát adni, hogy
személy szerint ismerjük őket (mert hát valóban ismerjük
őket, hiszen ismerőseinkként hívnak fel telefonon, vagy
írnak levelet a kimaradtak), valamennyiük neve nem juthat eszünkbe éppen akkor, amikor névsort állítunk össze
róluk. A kapott levelek és a telefonok viszont arra utalnak,
hogy ezek a névsorok a nevek viselői számára fontosak.
Ezért örömmel közöljük alább Hegedüs György dunaszekcsői polgármester levelét, illetve örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat arról, amit a minket telefonon felhívó Miskolci
József nyergesújfalui polgármestertől megtudtunk.
Hegedüs György írta:„Az ÖNkormányzat 2005. szeptemberi és a 2006. januári számában – TÖOSZ-tag önkormányzat polgármestereként is – irigykedéssel teli ﬁgyelemmel olvastam a felsorolást az önkormányzatok megalakulásától kezdve hivatalban lévő polgármesterekről, alpolgármesterekről, megyei önkormányzati képviselőkről...Láttam, hogy többen „tiltakoztak” amiatt, hogy kimaradtak.
Én nem ezt a tábort szeretném bővíteni, de megjegyzem,
hogy kimaradtunk még néhányan. Bizonyára azért, mert
kevesen vagyunk. Arról a néhány emberről gondolom ezt,
akik a választások idején jegyzőből „léptek elő” polgármesterré. Vállalták, hogy „nyugdíjas” állásukat feladják,
és hajlandóak voltak négyévenként megméretni magukat.
Magam is ebbe a körbe tartozom. Az első ciklusban két
éven át Dunaszekcső és Bár községek körjegyzője voltam,
majd – miután az utóbbi község önálló hivatalt alakított
– Dunaszekcső jegyzője lettem. Az első ciklus lejártával
az akkori polgármester nem indult a következő választáson, engem beszéltek rá, hogy vállaljam ezt a tisztséget.
Azóta folyamatosan Dunaszekcső polgármestere vagyok.
A nyilvántartásokban ezért nem szerepel a nevem sem a 15
éve hivatalban lévő jegyzők, sem a polgármesterek között.
Pedig ha hozzáadom az önkormányzatok megalakulása
előtti, nyolc évig tartó vb-titkári funkciómat, akkor nem
15, hanem immár 23 éve szolgálom vezető beosztásban
– megszakítás nélkül – a köz ügyeit.”
Miskolczi Józsefet négyszer választották meg polgármesternek Nyergesújfalun, nem is maradt ki a neve a negyedik
ciklusukat élő településvezetők általunk közölt listájából.
A négyciklusos megyei közgyűlési tagok számbavételekor azonban nem regisztráltuk, noha ő 1990 óta a Komárom-Esztergom megyei önkormányzatnak is tagja. Az első három ciklusban az MSZP jelöltjeként tölthette be ezt
a tisztséget, 2002-ben pedig egy civil szervezet, a Polgármesterek a Faluért Egyesület jelöltjeként került be a megyei
közgyűlésbe. Negyedszeri megválasztása folytán a megyei
közgyűlések általunk közölt pártosodási-pártalanodási statisztikája is némi módosításra szorul.
A Települési Önkormányzatok
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A KSH az egy lakosra számított éves jövedelem alapján kialakította Magyarország leggazdagabb, illetve legszegényebb településeinek sorrendjét. A három
leggazdagabb település Pest megyei. Közülük Telkiben az egy lakosra jutó
éves jövedelem 1 millió 246 ezer forint volt (azaz havi mintegy 104 ezer forint), Remeteszőlősön és Százhalombattán pedig 984 ezer, illetve 971 ezer
forint (azaz havi 82, illetve 81 ezer forint). A legszegényebb falvak közül a somogyi Rinyabesenyő országos harmadik, az itt lakókra tavaly személyenként átlagosan 58 ezer (azaz
havi 4833) forint jutott. A szegénységi sorrend éllovasai két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
település, ahol a nyomorúság a legnagyobb. Az egyik Csenyéte, amelynek lakói tavaly átlagosan 32 ezer (azaz havi 2666) forinthoz jutottak, a másik Gagyapáti, ahol az egy lakosra
jutó éves jövedelem 21 ezer forint volt (azaz havi 1750 forint). Magyarország leggazdagabb
és legszegényebb lakói között a jövedelemkülönbség mértéke iszonyatos.

FELZÁRKÓZTATÁSOK
Dombóváron
Az eddigi legnagyobb munkahelyteremtő projekt megvalósításához láttak
hozzá Dombóvár térségében a város
önkormányzata, a többcélú társulás és
a Kapos Innovációs Kht. együttműködése révén. Néhány hónap alatt félezer
ember juthat munkához a program keretében, amelyet azért neveztek Borostyánnak, mert ez a növény örökzöld,
akár a munkanélküliség problémája,
s folyamatosan kúszik, terjeszkedik,
amiképpen a program is behálózza az
egész kistérséget.
A csúcstechnológiájú gyógyászati
eszközök fejlesztésére és gyártására
szakosodott Eurojet Medical Kft. például az ipari parkban épít fejlesztőcsarnokot, ahol huszonöt mérnököt
alkalmaznak majd. Az épület alapkövét márciusban teszik le. Az épülő gunarasi gyógyszállóba harmincöt
idegenforgalmi és egészségügyi szakembert vesznek fel. A szociálisan nehéz helyzetben lévőkön segíthet a közmunkaprogram folytatása, március
elsejétől kétszázötven embert alkalmazhatnak a térség önkormányzatai.
Folytatódnak azok a képzések, ameÖNKORMÁNYZAT
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lyek a versenyképes tudás megszerzését segítik. A hiányszakmákban indítanak tanfolyamokat, burkoló, könynyűgép-kezelő, műanyagipari-összeszerelő oktatásokat. Március elején
megkezdődik a Térségi Módszertani
Fejlesztő Központ építése, amely egyfajta szociális pláza lesz. A Kapos Innovációs Kht. folytatódó kurzusain tizenöt területfejlesztési és pályázatírási
szakembert képeznek. Tizenöt embernek nyújt lehetőséget a Mecsek–Dráva Hulladékgazdálkodási Program,
amelynek keretében komposztálótelep
és átrakóállomás épül. Előrehaladott
tárgyalásokat folytat az önkormányzat
egy aszfaltkeverő üzemmel és egy élelmiszer-fagyasztással foglalkozó társasággal. Az előbbi cég az ipari parkban
építené fel üzemét, ahol harmincan
tudnak majd elhelyezkedni, az utóbbi
harmincöt embert alkalmazna.

Egerben

Eger felnémeti városrészének rehabilitációjára 1,5 milliárd forintot
fordítanak, ha sikeres lesz az a pályázat, amelyet a napokban nyújt be
a polgármesteri hivatal az európai
uniós Regionális Operatív Programra. Amennyiben sikeresen pályáznak
– s erre jó esély van –, a többségében
cigányok lakta Béke-telepen végre kiépülhet a közműhálózat, ezen belül
a szennyvízcsatorna és a gázvezeték.
Kiszélesítik és járhatóvá teszik az utakat, hogy a telepre járművekkel is bejuthassanak. Előbb azonban rendezni
kell a tulajdonviszonyokat. A Szegényeket Támogató Alapítvány és a Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület
kezdeményezésére az önkormányzat
lehetőséget kínál arra, hogy a telkek
a hosszú évtizedek óta ott lakó családok tényleges tulajdonába kerüljenek,

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ 2006. május 21–
28. között ad otthont az Európai Roma Fiatalok Fóruma
(Forum of European Roma Young People, FERYP) által
szervezett emberjogi képzésnek. Az egyhetes képzésre
azok a 18–30 év közötti személyek jelentkezhetnek-pályázhatnak, akik roma ﬁatalokat segítő szervezetekben
vezetőként, aktivistaként tevékenykednek. A sikeres
pályázónak a képzés három munkanyelvének egyikét
– roma, angol és francia – folyékonyan kell beszélnie.
A képzésben összesen harmincöten, országonként négyen vehetnek részt.

FERYP

A felzárkóztatásnak sokféle módja
van, lehet. Ezekből adnak példát a nagyobb és a kisebb települések önkormányzatai, vállalkozói, állami és civil
szervezetei.

ÖSZTÖNDÍJAK

Az 1996 óta minden évben meghirdetett a roma ösztöndíj-pályázat résztvevőinek száma az utóbbi öt évben
növekedett. (Ez jó.)
A mostani tanévben nőtt a felsőfokú nappali képzésen
résztvevők és a középiskolások Czinka Panna-ösztöndíjának összege is: havi 12 ezerről 13 ezer forintra, illetve 7 ezerről 8 ezer forintra.
A 3,5 és 3,99 közötti tanulmányi átlagot elérő általános iskolások havi 3 ezer, az ennél jobb eredményt
elérők havi 4 ezer forint ösztöndíj felvételére jogosultak. (Ez is jó.)
Csökkent az elutasított pályázatok száma és aránya, elsősorban annak köszönhetően, hogy a hiányos, vagy
hibás pályázatok beküldőit időben értesítették, s így
közülük 517 diák határidőn belül kiegészítette vagy kijavította pályázatát. (Ez is jó.)

majd földtulajdonukra állami támogatást kérve felújíthassák, bővíthessék
lakóházaikat.

Nyíregyházán
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Rendőr-főkapitányság jelenleg a saját költségvetésből három cigány középiskolást támogat szállásköltséggel,
étkezési hozzájárulással, ruházkodási- és tanszersegéllyel, valamint tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjjal. A támogatásban részesülő ﬁatalok
vállalt célja, hogy érettségi után rendőr-szakközépiskolába, vagy a Rendőrtiszti Főiskolára nyerjenek felvételt.
A főkapitányság a 2006–2007-es tanévre is pályázatot hirdetett cigány ﬁatalok rendőrré válásának segítése érdekében. Olyan, a középiskola utolsó
három évfolyamát végzők jelentkezését várják, akiknek a tanulmányi átlageredménye legalább 3,5.

Pécsett
Kocsma helyett internet. Ez a címe
egy ifjúsági projektnek, amelynek pécsi megvalósítói január végén, Strasbourgban, az Európa Tanács üléstermében vehették át a 2002-ben alapított Fiatal Aktív Állampolgár Díjat.
Az ünnepségen ötödmagukkal részesültek ebben az elismerésben. Ilyen
díjat kapott egy németországi gimnázium (amelynek diákjai választott képviselők demokrácia-felfogásait „gyűjtötték össze”); egy horvátországi egyesület (amelynek tagjai választási információs kampányt folytattak a közép-

iskolások körében); egy oroszországi gyerekklub (amely az emberi jogi
nevelés kérdéseinek témájában képző-tábort szervezett); továbbá egy, az
Egyesült Királyságban és Észak-Írországban honos csoport (amely a „két
sziget” köztisztviselőit és ﬁataljait internetes eszmecserére bírta).
A magyarországi díjazott a pécsi Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, amely klubok létrehozásával, s az
azokban résztvevők együttműködésével
„talált ki” és valósított meg egy, összességében mintegy félezer cigány ﬁatalnak formális és nem-formális oktatási
lehetőséget kínáló programot. A projekt eredményesnek bizonyult. Például
huszonhét ﬁatal vett részt a kisebbségi
helyzetről és a droghasználattal összefüggő filmek vetítését követő beszélgetéseken, huszonöten sajátították el
az internet használatát, harminchatan
szereztek alapvető számítástechnikai ismereteket, ötvennyolc rendszeres résztvevője volt a házi feladatok megoldását
és a vizsgákra való felkészülést segítő
klubfoglalkozásoknak. Két klubban pedig a cigány szervezők állást keresni segítettek, illetve különféle intézmények
szabadidő-programjait kínálták az alkalmi klubtagok százainak.

Táskán
Határozatlan idejű megbízást adott
a táskai önkormányzat a Homo Borarum Alapítványnak a cigánytelep felszámolására és a falu legszegényebbjeinek megsegítésére kidolgozott projekt
megvalósítására. A feltételeket rögzí-

A 2005/2006-os tanév I. félévében az ösztöndíjra pályázó 23 ezer 738 diák közül 18 ezer 581 részesülhet támogatásban, amennyiben időben benyújtotta az iskolalátogatási igazolást, s a félév lezárását tanúsító indexmásolatot.
(Ez a rendelkezés helyes, mert az ösztöndíjat igénybe vevők körében korábban nagy volt a lemorzsolódás, számuk
a második félévre rendre a felére csökkent).
Az elutasított 5157 pályázó közül néhánynak a tanulmányi átlaga nem felelt meg a kiírás szerinti feltételeknek, mások nem csatolták az önéletrajzukat, vagy
nem írták alá a beadványukat, ám a többségük nem jelölte meg a származását, pontosabban nem húzta alá
a származás meghatározására szolgáló szócskát. (Kérdés,
hogy ezt többen miért nem tették meg, továbbá, hogy
a származás megjelölésére egy kifejezetten cigány ﬁatalok számára kiírt pályázat esetében szükség van-e.) KJ

tő szerződést Gadányi István polgármester és Wagner Gábor kuratóriumi
elnök írta alá. Megállapodtak a havi,
illetve negyedévi pénzügyi elszámolásban, valamint hogy a feladatokat
minden héten egyeztetik. Az önkormányzat már tizenhárommillió-hétszázezer forintot megkapott abból az
ötvenötmillió forintból, amit a projektre nyert a szociális minisztériumtól. A program két kiemelt területe
a lakhatási körülmények javítása (házak építése, felújítása) és a szociális
helyzet javítása.

Uszkán
A szociális minisztérium 70 millió forint támogatást nyújtott az ukrán határ
közelében lévő Uszka községben különösen hátrányos körülmények között
élő romák felzárkóztatására. A támogatás összegét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ további 10 millió forinttal növelte. Az
uszkai önkormányzat a helyi cigány
kissebségi önkormányzat közreműködésével „osztotta el” ezt a pénzt.
A szociális minisztérium 70 millióját a
tervek az infrastruktúra javítására, a tehetséges cigány ﬁatalok tanulásának
támogatására, illetve szociális célra,
a munkaügyi központ által folyósított
összeget pedig felnőttképzésre fordítják. Ez azt jelenti, hogy a képzetlen
romák elvégezhetik az általános iskola 7. és 8. osztályát, azután pedig a középiskola levelező tagozatán szakmát
tanulhatnak, esetleg gépkocsivezetői
jogosítványt szerezhetnek.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Az Európa-szerte népszerű Kulturális örökség napjai elvevezésű rendezvények idei időpontja 2006. szeptember 16-17. Ez a hétvége
Magyarországon kapcsolódik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának megünnepléséhez. A rendezvény központi témája
a szocreál építészete, címe szerint

A fél(T)múlt

építészete
Az Európa Tanács védnökségével idén
negyvennyolc országban megrendezendő örökségi napok célja a nagyközönség figyelmét olyan épületek
értékeire irányítani, amelyek máskor
részlegesen, időlegesen, illetve csak
a társadalom egyes rétegei által látogathatók, esetleg zárva vannak. A hagyományosan szeptember harmadik
hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület
és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók előtt. Mindenki számára fontos, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezete kulturális értékeit,
mert ez ösztönöz arra, hogy azokat
fenntartsuk és megőrizzük. Ez egyben erősíti a lakóhelyhez, az országhoz való kötődést és az azonosságtudatot is. A megnyitandó épületeknek,
helyszíneknek nem kell feltétlenül védett (mű)emlékeknek lenniük, korukra, funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen
nagyobb számú érdeklődőt vonzanak
akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelentős történeti értékük van. A kortárs
építészet, tájépítészet kiemelkedő alkotásainak minél többek általi megismerése azért is fontos, mert ezek válhatnak a következő generációk számára a 20. század épített örökségévé.
A látogatás élményét fokozhatja az
épületekben, helyszíneken folyó te-
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vékenység, valamint az ott meglévő
művészi alkotások, bútorok és eszközök, esetleg a különleges épületszerkezetek, valamint a díszes homlokzatok, védett fák, növények. Érdemes
a helyszíneken, és a megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezetőként
pedig szakembereket vagy olyan önkénteseket bevonni, akik az adott helyet jól ismerik. Sokan vannak, akik
szívesen megosztják tudásukat másokkal, például a több idővel és tapasztalattal rendelkező nyugdíjasok,
de érdemes bevonni az újdonságokra szívesen vállalkozó ﬁatalokat, diákokat is.
Egy épület, helyszín látogathatóságát bárki kezdeményezheti. A ven-

dégek fogadása önként vállalt szolgálat, a kezdeményezőknek természetesen szabad döntésére van bízva, hogy
mekkora részt tesznek bejárhatóvá.
A rendezvény fontos eleme a helyi
közösségek, a döntéshozók, a szakmai és a civil szervezetek bevonása.
Az örökségi hétvége megszervezése és az eseményeken való részvétel
mind a szervezők, mind a közönség
számára jó alkalom a társadalmi önszerveződés és demokrácia gyakorlatának erősítésére, a helyi értékek
közös ünneplése révén a közös öröm
megtapasztalására.
A rendezvény nemzeti koordinátora idén is a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok
Igazgatósága (1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Fax: 06-1-224-55-81).
Szervezői Horváth Edina (edina.horvath@koh.hu), tel.: 06-1-224-55-79;
Kertész Margit (margit.kertesz@koh.hu), tel.: 06-1-224-55-86 és Papp
Tímea (timea.papp@koh.hu), tel.:
06-1-224-55-54.
A szervezők kérik, hogy aki ezúton szerez tudomást a rendezvényről,
népszerűsítse azt, illetve helyi szinten
(a lakosság, s helyi önkormányzat,
a turisztikai iroda, a művelődési központ, a helytörténeti kör, az iskola,
a múzeum, a különféle szakmai és civil szervezetek bevonásával) kezdeményezze, majd vegyen részt a szeptember 16–17-ei események megszervezésében. Kérik továbbá, hogy akiknek határon túli kapcsolatai vannak,
tájékoztassák erről őket, illetve juttassák el a határon túli címzetteknek
az itt közölt (másolható) jelentkezési lapot.

Az elmúlt években kialakult gyakorlat
és az Európa Tanács javaslatai

az örökségi napok
megrendezése tárgyában

● A helyszín látogatását ingyenesen
kell lehetővé tenni.
● Az épület megjelölésére térítésmentesen 1-2 emblémás zászlót lehet
igényelni (lásd a. jelentkezési lapot).
Az igényeket a jelentkezés sorrendjében elégítik ki.

● A bejáratnál elhelyezendő, erre
a célra ugyancsak térítésmentesen
igényelhető plakáton, illetve plakátokon fel kell tüntetni a nyitva tartás
és a vezetések pontos időpontját.
● A plakáton lévő üres mezőbe bármilyen további (figyelemfelkeltő,

esetleg a rendezvényhez szervezett
programokról tájékoztató) anyag beilleszthető.
● Érdemes a helyszín bemutatására
vezetőről gondoskodni.
● Igen hasznos, ha a látogatók – akár
a legegyszerűbb eszközökkel elkészített – írásos, esetleg rajz- vagy fotóillusztrációval ellátott információs
anyagot kapnak az épületről. Lehetőség van az épülettel, helyszínnel kapcsolatos értékesebb kiadványok árusítására is.
● Az ingyenes látogathatósággal
nem ellentétes az önkéntes adományok elfogadása. A program színesítése, a családi látogatások ösztönzése
érdekében érdemes egyéb eseményeket is szervezni (kiállítás, vetítés, koncert, színházi előadás stb.).
● A rendezvény t (lásd fentebb
és a weblapon) valamennyi nyomtatott, illetve vizuális anyagon kéretik
feltüntetni. Érdemes gondolni a testvértelepülésekkel közös vagy párhuzamos programok szervezésére, különös tekintettel a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekre.
● Nagy érdeklődésre tarthat számot
tematikus útvonalak és/vagy a kisebb
területeket vezetéssel bemutató séták
szervezése (például a helytörténeti
körök bevonásával).
● Az egyébként is nyitva tartó épületek – például a múzeumok – a rendezvény témájához kapcsolódó, különleges programot kínálhatnak.
● Célszerű a látogatható helyszínek
listáját már három héttel az örökségi
hétvége előtt a helyi nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni.
● A ﬁatalok és főleg az iskolás gyerekek érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére különösen nagy gondot kell fordítani.
● Ahol megoldható, meg kell teremteni a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségét.
● Kívánatos az épület, helyszín helyreállításának tervezésében és kivitelezésében részt vevő, vagy azt támogató szervezetek, magánszemélyek
nevét feltüntetni.
Egyébként pedig a helyi rendezvényről szóló, esetleg fénykép(ek)kel illusztrált beszámolót, a látogatók
számának feltüntetésével 2006. október 10-éig várják a szervezők.

JELENTKEZÉSI LAP /SOKSZOROSÍTHATÓ/
a Kulturális Örökség Napjai rendezvényeihez
2006. szeptember 16–17., szombat–vasárnap
A KÖN napokon való részvétel nem automatikus,
évenként megújított jelentkezést kérünk.
A jelentkezés már a www.oroksegnapok.hu honlapon is lehetséges.
1./ Résztvevő helyszín:
neve: ......................�
címe(irányítószámmal): .....................................................megye: ..................................................
telefon/fax szám: ..................................................................e-mail: ...................... @ ........................
2./ A programfüzetbe kerülő – a látogatható épületről, helyszínről szóló – rövid leírás (max:
300 leütés).
....................................�
....................................�
....................................�
....................................�
....................................�
....................................�
....................................�
3./ A nyitva tartás ideje:
szombaton: ............. -tól ......... -ig
vasárnap: ........... tól ............. ig
4./ Rendezvény: .......�
Kezdési időpont ....�
5./ Épületvezetés:
❒ lesz
❒ nem lesz
6./ Információs anyag: ❒ lesz
❒ nem lesz
7./ Az épület/helyszín alkalmas mozgáskorlátozottak látogatására: ❒ igen
❒ nem
8./ Szervezett séta indulási időpontja, útvonala
....................................�
....................................�
....................................�
9./ Szükségünk van:
- zászlóra
❒ igen ❒ nem
- plakátra
..................................db
- nyakba akasztható KÖN emblémával ellátott idegenvezetői jelvényre ........................ db
A szervező személy/szervezet (erre a címre küldjük a csomagot) Postaﬁók címet nem tudunk
elfogadni.
Neve:.......................�
Címe:(irányítószámmal) ....................................................................................................................
Telefon/fax: .......................................... e-mail: .....................................@ ..........................................
Megjegyzés:
• A jelentkezés alapján a bekapcsolódni szándékozó hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő helyszín előzetes tájékoztató listán, szakmai folyóiratokban és országos napilapokban, valamint
az országos programfüzetben és az interneten meghirdetésre kerüljön.
• Kérjük, hogy a rovatokat pontosan és olvashatóan szíveskedjenek kitölteni, mert az adatok
ellenőrzésére nincs módunk, azok a jelentkezési lapon szereplő formában fognak a tájékoztató anyagokban megjelenni!
A jelentkezési lapot 2006. június 30-ig az alábbi címre kérjük visszaküldeni:
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Tel: 06-1-224-55-79, 224-55-54, 224-55-86 Fax: 06-1-224-55-81
www.oroksegnapok.hu e-mail: szerkesztoseg@oroksegnapok.hu
A program módosítása július 16-áig lehetséges.

A Települési Önkormányzatok
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ENERGIÁT
AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK!
A gáz-, az áram-, a benzin-, és a vízszámlák kiegyenlítése egyre nagyobb gondot okoz az önkormányzatoknak. Az oktatási intézmények, a kórházak, a szociális
létesítmények, az orvosi rendelők, a hivatali épületek, a
közvilágítás és a hulladékkezelés energiaigényét mind
az egyre szűkülő költségvetési keretből kell kigazdálkodni, gyakran a fejlesztések terhére.
A közelmúlt gázellátási problémái is olyan veszélyt jeleznek, amire bármikor számítanunk kell a jövőben,
ráadásul a fosszilis energiahordozók árai folyamatosan
emelkednek. Az import- és rendszerfüggőség miatt az
önkormányzatok kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, az
alkupozícióik pedig meglehetősen gyengék.

rű intézkedésekkel is csökkenthetők a számlák, az így
keletkezett megtakarítás pedig a jövő fejlesztéseit szolgálhatja. Hőszabályzókkal, ablakszigeteléssel, takarékos
elektromos berendezésekkel, hatékony világítás alkalmazásával és egyszerű odaﬁgyeléssel az energiaszámlákból akár 15-20% is könnyen lefaragható. Egy kisvárosi
iskolában például hőszabályzók beszerelésével évi 2,5
millió forintot lehetett megtakarítani.
A pazarlás visszafogásától hosszú út vezet a 100%-ban
önellátó település felé, de jó példák bizonyítják, hogy
mindez nem lehetetlen.

Van megoldás!

Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 15 évvel
ezelőtt azért jött létre, hogy közreműködjön egy civilizált energiafogyasztású, élhetőbb társadalom létrejöttében. Ennek érdekében kiemelten fontosnak tartja az
együttműködést az önkormányzatokkal, illetve más civil szervezetekkel, szakmai szövetségekkel, és az energiahatékonyságban valamint a megújuló-energia iparban tevékenykedő cégekkel. A megalapozott döntések
alapja a független, gazdasági vagy politikai érdekektől
mentes szakmai információ, amit éppen a civil szféra
biztosíthat az önkormányzatok számára.
Az Energia Klub célja, hogy olyan projekteket dolgozzon ki és katalizáljon, amelyek mintaként szolgálhatnak
az önkormányzatoknak. Ehhez pedig az szükséges, hogy
a TÖOSZ-szal együttműködve az önkormányzati és a
civil szféra között minél inkább megteremtődjön a hatékony információáramlás.

Az önkormányzatok számára mégis számos olyan lehetőség adódik, amellyel az energiaellátás területén is
„önkormányzóvá” válhatnak. A hatékony energiagazdálkodás, a kisebb vagy nagyobb energiahatékonysági
beruházások, a megújuló energiaforrások kiaknázása
és liberalizált energiapiac mind-mind olyan lehetőséget nyújtanak, amelyeket felismerve és jól kihasználva
a helyi közösségek javára fordíthatók.
Az energiagazdálkodás kapcsán nem kell azonnal
óriás méretű beruházásokban gondolkodni. Egysze-

Energia Klub:
a tiszta, biztonságos energiáért!

Hasznos szakmai információk
Tapasztalatainkat, szakmai tudásunkat folyamatosan
közvetítjük a hazai és nemzetközi szervezetek felé. Ezért
hoztuk létre a hazai energia tanácsadással foglalkozó
szervezetek bevonásával a Zöld Energia Hálózatot, és a
háztartási energia-megtakarítási lehetőségeket népszerűsítő Magyar Energia Brigádokat.
Az energiahatékonyság, a megújuló energiák és az
éghajlatvédelem témáiban készült kiadványainkkal és
oktatóanyagainkkal a hazai információhiányt szeretnénk csökkenteni.
Kiadványaink elérhetők honlapunkon:
www.energiaklub.hu
Király Zsuzsanna
Energia Klub
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A zaj okozta halláskárosodást az Egészségügyi Világszervezet a „leggyakrabban előforduló,
maradandó ipari betegségként” ismerte el. A halláskárosodás amellett, hogy csökkenti a dolgozó munkaképességét, tönkreteheti társadalmi életét és a környezetétől való elszigetelődését
okozhatja. A 2006. február 15-én valamennyi tagállamban hatályba lépett a 2003-as uniós
irányelv, amely a munkavállalók védelme érdekében 87dB(A) értékben határozza meg a napi
zajexpozíció határértékét, és előírja, hogy „a zajexpozícióból eredő kockázatokat a forrásnál kell megszüntetni,
vagy a lehető legkisebbre kell csökkenteni”. A szigorodó előírások értelmében a zajterhelést 90 decibel helyett
már nyolcvanötnél kötelező csökkenteni. A munkavállalót 80 decibelt meghaladó zaj esetében erről a tényről
tájékoztatni kell, és védőeszközzel kell ellátni. Egy másik európai előírás csak 2007-re szól, de máris késésben
vagyunk. Ekkorra kell elkészülnie Budapest és agglomerációja, s az összes nagyobb város zajtérképéinek. Az
ÖNkormányzat nemrég egy összeállításban adott képet az előkészületekről, s ebből az összeállításból maradt
ki – technikai okokból – az alábbi írás. Amiből kitűnik, hogy valamivel jobban állunk, mint azt az összeállításunkban jeleztük volt.

CSEND LEGYEN!
Magyarország városai közül Szeged
zajtérkép-ügyben előre jár. A város
egy kísérleti projekthez nyert támogatást a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium pályázatán, így a szegedi zajtérkép már 2003 decemberében elkészült.
A vizsgálatok az európai uniós szabályoknak megfelelően nem elsősorban zajméréseken alapultak, hanem
abból indultak ki, hogy a mai városok
zajszintjéért elsősorban a közlekedés,
illetve egyes helyeken foltszerűen az
ipari létesítmények a felelősek. Maga
a zajtérkép úgy készült, hogy a közúti
és vasúti közlekedési hálózaton forgalomszámlálást végeztek, vizsgálták
a beépítettséget, a házfalak elhelyezkedését, majd ez alapján készítettek egy
számítógépes modellt, amely bemutatja, a különböző ingatlanokat mennyire
terheli a zaj. Ennek ﬁnomabb változata
a konﬂiktustérkép, ahol azt is nézik,
hogy mekkora lakónépességet súlyt
a zajterhelés, és így kapják meg, melyek a legkritikusabb helyek. A vizsgálatok haszna, hogy a térképekről
megállapítható, hol kell beavatkozni,
illetve a modellek segítségével nyomon
követhetők a változtatások, át- és utána állíthatók, és egy-egy beavatkozás
hatása felmérhető.
A zajcsökkentés érdekében kétféle
módon lehet lépni – egyrészt úgynevezett primer eszközökkel, ami
magának a zaj forrásának a csökkentését jelenti, másrészt szekunder

elemekkel, amelyek a kiépített szerkezetek, mint a falak, gátak, homlokzatok. A megfelelő helyre az optimális zajcsökkentő eszköz meglelésében
sokat segítenek ezek a zajtérképek.
A szegedi Bertalan híd környezetében
például zajvédő falakat lehetne emelni, mert van rá ﬁzikai lehetőség is, és
a zajtérkép alapján szükség is lenne
rá. A belvárosban viszont csak magának a zajforrásnak a csökkentésével,
tehát forgalomcsillapítással tudnak
változtatni a magas értékeken.
A szakemberek több mutató alapján dolgoztak ki térképeket: a zajtérképek a nappali és az éjszakai zajterhelést mutatják, a konﬂiktustérképek az
ott élő lakosságot is ﬁgyelembe veszik,
valamint készültek olyan felmérések
is, amelyeken a fontosabb intézmények terhelését és a homlokzati zajszinteket házakra lebontva mutatják.
A térképeken jól látszik, hogy Szegeden a vasúti zajjal nincs probléma, az
érintettségi térképek szépen mutatják,
hogy ez a zaj nem zavar fontosabb lakott terület. A mérések alapján Szegeden a Bertalan híd környéke a legzajosabb területek közé tartozik. Ezen a
részen a nagy forgalom mellett azért
is kritikusan magas a zajszint, mert
az út a töltésen vezet, így a hang sokkal jobban terjed. Másrészt a belvárosi úthálózat, a nagykörút környéke, illetve néhány egészen belső utca
is hangos. A szakemberek számára is
meglepő volt, hogy a belváros szívé-

ben is magas értékeket találtak: a Kossuth Lajos sugárút belső fele, illetve
a Stefánia Belvárosi híd felőli része is
túlterhelt és zajos – mondta Vincze Tibor, a szegedi önkormányzat Fejlesztési Hivatalának munkatársa. – Minthogy a zajszint alapvetően két dologtól
függ, a forgalomtól, mint zajkeltő forrástól, és a zaj leárnyékoltságától, tehát
a homlokzatok, fák sűrűségétől, így
a térképeken jól látszik, hogy az a zaj,
ami a rakparton és a Felső-Tisza-parton képződik, gyakorlatilag az egész
tiszai részt betölti. Azok a területek,
ahol emeletes házak állnak sűrűn egymás mellett a parthoz közel, megvédik
a mögötte lévőket.
Szegeden egy átlagos városhoz képest
igen nagy az átmenő forgalom: a 43-as
főút zajszintje szinte végig magas, amiben szerepet játszik az is, hogy hosszú
szakaszokon töltésen fut, amely jobban
terjeszti a zajt, illetve az 5-ös út bevető
szakasza szintén nagyon zajos.
Az elkészült zajtérképeknek már
a közelmúltban is hasznát vette a város, amikor egyes beruházásoknál
ﬁgyelembe vették a hely adottságait,
és számoltak a zajjal, valamint később azt is nyomon tudták követni,
hogy a megtett intézkedések mennyire voltak hatásosak. Az önkormányzat folyamatosan ügyel a zajtérkép
változásaira, és a város fejlesztésekor
a lehetséges zajcsökkentő elemek beépítésére.
Pölös Zsóﬁa
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Sértő-Radics lett az elnök. Az Európai Tanács
2006. január 28-ai brüsszeli ülésén egyhangúlag megerősítette az Európai Unió Régiók Bizottsága újonnan kinevezett magyar delegációja tagjainak mandátumát a következő négy
évre. A delegáció február 1-jei, budapesti ülésén az Európai
Unió szabályainak megfelelően választotta újjá tisztségviselőit. Az elnöki tisztséget egyhangú szavazattal dr. Sértő-Radics
István, Uszka község polgármesterét nyerte el. Bihary Gábor,
a Fővárosi Közgyűlés tagja lett a delegáció alelnöke.

HÍRSZÓRÓ
 A digitális esélyegyenlőség megteremtése érdekében, hogy az információhoz való hozzáférés ne a jómódúak
kiváltsága legyen, Budaörs önkormányzata rendeletet alkotott. Akik szociális
szempontból hátránnyal küzdenek, ingyenes számítógépes- és internet-oktatásban részesülhetnek és térítésmentesen használhatják a világhálót. Egy
csoportjuk a 2006. február 2-ai aláírási ceremónián vehette át az oklevelét a
Wittinghoﬀ Tamás polgármestertől.

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

 Informatikai teremmel bővült a
helyi általános iskola Pálmonostora
településen. A település önkormányzata két éve több mint 45 millió forintot nyert Phare-pályázaton erre a
célra. A pénzből huszonnégy, úgynevezett multimédiás számítógépet,
valamint nyomtatót, faxot és vetítőt
vásároltak, korszerűsítették az iskola
elektromos hálózatát és akadálymentesítették az épületet. A számítógépek
fele a kifejezetten erre a célra épített,
új informatikai teremben kapott helyet, a többit az osztálytermekben helyezték el. Valamennyi gép szélessávú
internet-hozzáférést tesz lehetővé. A
teremben a helybeli felnőttek számára
is lehetőséget nyújtanak a számítógépes ismeretek elsajátítására. Az átadási ünnepségen Cseszkó László polgármester és Bajkó Zoltán plébános mellett részt vettek a környező települések
első emberei is.

 Leváltotta a szombathelyi püspök
Bucsuta korábbi plébánosát, aki nemrég magára haragította a híveket, mert
megtagadta, hogy az egyházi temetés
keretében a letenyei tűzoltók is végső
búcsút vegyenek egy autóbalesetben
meghalt helyi ﬁatalembertől. A püspök a helybéli önkormányzat kérésére
helyezett új papot a faluba.
 Magyar falu Hambantotán. Ez egy
cunami-sújtotta település Srí Lankán.
Itt adták át a magyarországi adományokból létesített falut február 10-én.
Szabó Gábor, a Fejér megyei közgyűlés elnöke kőbányai és dabasi önkormányzati képviselőkkel együtt vett rész
az ünnepségen.
 Felújítják a polgármesteri hivatal városképrontó épületét Zircen.
A külső tatarozást és festést már elvégezték a megyei területfejlesztési
tanácstól elnyert 8 millió forintból.
Az épület belső átalakításához most
látnak hozzá. A 60 millió forintos beruházáshoz az önkormányzat 42 millió
forint vissza nem térítendő támogatást
nyert a regionális fejlesztési tanácstól.
A felújítás keretében ablakokat cserélnek a tanácsteremben és az aulában, hőszigetelést végeznek, megnövelik a nagyterem befogadó képességét,
az irodákban korszerűsítik a fűtést,
a világítást és egységes műpadlót kapnak a helyiségek.
 Megmentik az enyészettől a szentesi,
gólyásháznak nevezett épületet, amely tizenöt éve lakatlan, s romlása a kéményre
települt, mindig visszatérő gólyák fészkét is fenyegeti. A város önkormányzata
a saját, a felújításra nehezen előteremtett forrásaihoz 75 millió forintot nyert
a Phare-CBC-pályázaton.

Kistérségi gyógytestnevelés
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulásának tanácsa
megalakulásakor többek között a logopédiai és a gyógytestnevelési közoktatási szakszolgálatok megszervezését vállalta. A múlt évben megszervezett logopédiai szolgálat segítségében ma már 340 beszédhibás gyermek részesül, az
idén kezdődött gyógytestnevelési feladatellátás keretében jelenleg huszonkét
gyermek kap szaktanári segítséget hibás tartásuk javításához, a lúdtalp okozta nehézségeik csökkentéséhez, az asztma miatti légzési problémáik kezeléséhez. Két központban, a jánosházai Batthyány Lajos Általános Iskolában,
valamint a celldömölki Eötvös Loránd Általános Iskolában működik a szolgálat heti egy-egy órában, ám ennél több időre lesz szükség, mert a gyógytestnevelésre szoruló gyermekek száma a további orvosi vizsgálatok után bizonyosan gyarapodik.
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Leállította a szombathelyi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium új szárnyának építési munkálatait a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, hogy el lehessen végezni a terület régészeti feltárását. Noha a terület régóta ismert és
nyilvántartott lelőhely, ezt az építési engedélyt kiadó kőszegi hatóságnak nem
feltétlenül kellett tudnia. A szakemberek szerint azonban az építéshatósági
eljárás során ki kellett volna derülnie, hogy éppen itt az iskola 1950-es építésekor 69 római kori sír került elő. (Az 1997. évi törvény kötelezővé teszi az
engedélyezést megelőző örökségvédelmi szempontú vizsgálatot.) A Savaria
Múzeum régészei már hozzákezdtek az ásatáshoz, s már az első héten újabb
húsz, az időszámítás előtti második századból való sírra bukkantak. A feltárás rendkívül nehéz, mert a talaj fagyos, az embereket megviseli, a leleteket
veszélyezteti a téli kutatás. Az iskola új szárnya pedig a tervezett augusztus
31-ei határidőre bizonyosan nem készül el.
 Vállalkozói falu megvalósítására
nyert 130 millió forint pályázati forrást a Pécsi Ipari Parkot működtető
részvénytársaság. A három ütemben
fölépülő falu elsősorban a telephelygondokkal küszködő kis- és középvállalkozásoknak kínál majd helyet és
infrastruktúrát.
 Először rendeztek reneszánsz mulatságot Tatabányán. A XI. Társasági
Estély elnevezésű rendezvény másfélszáz résztvevője közül Andráska Gyula szárligeti polgármester tizenegyedik
érkezőként előjogokat élvezett, például
a lovaggá avatás éjfél utáni ceremóniájának tevékeny részese lehetett.
 Kápolnát szenteltek a kalocsai kórházban. Az épület felújításának részeként kialakított ökumenikus kápolna
alapítólevelét és kulcsát a betegek világnapján Török Gusztáv Andor polgármestertől Bábel Balázs Kalocsakecskeméti érsek vette át, majd felszentelte a helyiséget.
 Pihenőparadicsommá fejleszti a
helyi önkormányzat a hegyesdi, kristálytiszta vizű bányató környékét. A
fűzfői búvárok tavasszal megtisztítják
a tó medrét a bányászati gépektől. A
tó partján padokat helyeznek el. A turistákat, horgászokat eddig is vonzó
terület a település rendezvényeinek,
szabadidős programjainak is kiváló
helyszíne lehet.
 Negyvenegy település 110 ezer lakosának csapvize válhat egészségessé
az uniós társﬁnanszírozással megvalósítható ivóvízminőség-javító program
révén. A 6 milliárd 511 millió forintos
projekt kedvezményezettjeinek a támogatás öt százalékát kell helyi forrásból előteremteni.

 Áldásos a csopaki bor. Ambrus Tibor polgármestere jelenlétében Vitéz Ajtós József László esperes-plébános, a Balatonvin Borlovagrend prépostja és ifj.
Tislér Géza református lelkész áldotta és
szentelte meg a venyigéket, s kért áldást
a termelők szőlőire és munkájára a Szent
Donát Borházban, a hagyományos Szent
Donát-napi rendezvényen. Négy esztendeje újította fel ezt a hagyományt a településen a Sáner János Kertbarát Kör.
Szent Donát püspök és vértanú a szőlőhegyeket a jégveréstől óvja meg.

Igen fontos szerződést írtak alá a
jórészt állami tulajdonú Hitelgarancia ZRt. és a Regionális Fejlesztési Holding ZRt. vezetői, valamint
a hét országos önkormányzati szövetség képviselői 2006. január 31én, Budapesten, a Hitelgarancia
ZRt. székházában. A szerződés
értelmében az önkormányzati érdekszövetségek az önkormányzati hitelgarancia szolgáltatás megismertetését és elterjesztését segítik a helyi önkormányzatok körében, hogy minél többen élhessenek a helyi fejlesztésekhez (pályázatokhoz) szükséges önerő banki
meghitelezésének igénybevételével. Amint az ismeretes, a bankhitelek önkormányzati felvételéhez
szükséges állami garanciavállalást
a TÖOSZ vezetői szorgalmazták a
kormányfővel folytatott beszélgetés során, tavaly nyáron.

HITELGARANCIA

Építkezés helyett téli ásatás

 A Toller-jelenség címmel jelentette
meg az Alexandra Kiadó Füzes János újságíró 240 oldalas, 30 képpel illusztrált
portrékönyvét Pécs polgármesteréről.

Veszprémi víz Nemesvámosnak
Az veszprémi önkormányzat képviselő-testülete hozzájárult, hogy a vízhiánnyal küszködő nemesvámosiak vízhálózata csatlakozzon a veszprémihez.
Nemesvámos az Egry-lakótelepen lévő vízműtelepről kapja majd az ivóvizet.
A területen rövid időn belül esedékes lenne a nyomásfokozók felújítása, illetve
cseréje. Erre kínál megoldást a vízellátó rendszer bővítése, amelynek részeként
egy 250 köbméteres ellennyomó medencét építenek Veszprém és Nemesvámos
között. Ezzel és a hálózat kiépítésével az Egry-lakónegyedben hosszú távon
megfelelő lesz a hálózati nyomás, és szükségtelenné válik az egyedi nyomásfokozók költséges felújítása. A beruházás és a vízbázis-védelmi feladatokban
való részvétel költségei Nemesvámost terhelik. A megoldás mindkét település
önkormányzata számára előnyös. A beruházás ez év tavaszán befejeződik.

Járatok a leendô Duna-hídra

A Dunaújvárosnál épülő Duna-híd ez év november végére tervezett átadása
után az Alba Volán azonnal megindítja a menetrend szerinti autóbuszközlekedést a Duna tulsó partján fekvő három településre: Dunavecsére, Apostagra és Dunaegyházára. Az új hídat már a túlparti lakosság is „belekalkulálta” az életébe: az elmúlt tanév kezdetekor nagyon sok család nem valamelyik
alföldi, hanem a dunaújvárosi középiskolába íratta a gyerekét, vállalván az
egy évig tartó hosszabb utazást a dunaföldvári hídon keresztül. Kovács Péter, Dunavecse polgármestere úgy véli, hogy települését a dunaújvárosi helyi járatos autóbusz is érinthetné, mert akkor nemcsak munkába és iskolába
járnának Újvárosba a vecseiek, hanem moziba, sportrendezvényekre, orvosi
rendelésekre is.
A Települési Önkormányzatok
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29

ÖNKORMÁNYZAT

Nem tudni, van-e Magyarországon még egy olyan polgármester, aki választott
hivatása szerint állatorvos, de amikor csak teheti, fest. Feledy Gyula Zoltán,
az 550 lelkes somogyi település, Kötcse első embere sokak számára új oldaláról mutatkozott be a somogyi megyeházán. Vegyes technikával, akrilfestékkel
papírra készült alkotásait Gyenesei István közgyűlési elnök köszöntője után a
Szőke György graﬁkusművész ajánlotta a megjelentek ﬁgyelmébe. A negyedik ciklusát taposó művész-polgármesterrel – aki, ha hívják, macskát miskárol, lovat gyógyszerez – munkatársunk, Lőrincz Sándor beszélgetett.

KÖTCSE
ECSETES
EMBERE

– Későn érő típus? Vagy valami tudatos időzítés rejlik abban, hogy csak
néhány éve nyúlt az ecsethez?
– Mindig foglalkoztatott a művészet. Osztálytársam volt Mezey István,
graﬁkusművész, a Kazincbarcikán élő
galériaigazgató, és gyakran rajzoltunk,
festettünk együtt. Diákként fontos volt
számunkra, hogy osztálytársaink, tanáraink véleményt mondjanak műveinkről. Szerencsére nekem megadatott,
hogy művész- és művészetközelben éljek. Nagybátyám Feledy Gyula, a Képzőművészeti Főiskola egykori tanára,
aki az ötvenes évek elején a nyomtatott graﬁkát kezdte el oktatni hallgatóinak. Kondor Béla, Koﬀán Károly neve
így nem idegen számomra, mint ahogy
Reich Károly, Kass János és Lóránt Jánosé sem. Ilyen légkörben nevelkedtem,
s nem véletlenül lettem graﬁkabolond.
Gyűjtöttem is a rajzokat; több mint
másfélszáz graﬁkám van. Autodidaktaként sokat kísérleteztem, de csak közel
a hatvanhoz mertem először komolyabban festékhez, papírhoz nyúlni.
– Kik az első kritikusai?
– A feleségem és felnőtt gyerekeim
az első zsürorok, de magam is észreveszem, ha nem kedvem szerint készült el a kép. Megyik János világhírű
szobrászművész Kötcsén vásárolt ma-
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gának egy kúriát, s a meglehetősen ﬁlosz típusú szobrásszal is kielemezzükmegvitatjuk a képeket. Szőke György
balatonszárszói graﬁkusművész barátom szavára is adok, mint ahogy Dés
László – aki ugyancsak ide, Kötcsére
jár pihenni – sem rejti véka alá a véleményét. Szerintem az embernek mindig kell valami pótszenvedély. Mániákusan beleszerettem például az akvarisztikába, de az örökzöldek gyűjtése,
szaporítása is érdekel.
– Még jó, hogy ilyen multifunkciós
az állatorvosi rendelője, hiszen itt van
a festőműhelye is.
– Azért, mert sok vízre van szükség az alkotáshoz, ugyanis gyorsan köt
a festék.
– Mit érez, amikor alkot?
– Hihetetlen nyugalom vesz erőt
rajtam, s ilyenkor időtlenségben élek.
Ahogy közeledik a végeredmény, izgulok egy kicsit, hogy vélekednek majd
róla, tetszik-e, vajon a kép kifejezi
e azt, amit szeretnék.
– A címadással azonban megpróbálja irányítani a befogadót.
– Igen, mert úgy gondolom, ez is
egy pluszinformáció, főleg, ha az ember nonfiguratív képeket készít. Az
absztrakt festészet gyerekkoromtól
kezdve foglalkoztat; konstruktivista
irányba akartam elmenni, de meggondoltam magam.
– Úgy látom, a József Attila Emlékév,
illetve e vonat-tiporta álmodozó élete,
művészete az ön alkotásiban is nyomot hagyott.
–Van egy sorozatom, amelyet József
Attila ismert és kevésbé ismert versei
ihlettek. Mindig versimádó voltam, de
József Attila költészete különösen megbabonázott. A múlt évben szinte minden este az ő verseivel tértem nyugovóra. A Holokauszt-évfordulóra pedig
hatvan képet készítettem. Ebben a faluban kétszáz zsidó élt. Dolgos emberek
voltak, s rájuk emlékezve tettük rend-

be a zsidótemetőt, és készítettünk egy
örökmécsest is. Ahogy festettem ezeket
a képeket, gyerekkori emlékek is felidéződtek. Édesapám az ötvenes években
megvette a Halálgyár című könyvet,
amelybe gyerekként csak lopva tudtam
belenézni, hiszen szörnyű képekkel illusztrált kötet volt ez. Úgy vélem, ez
a sorozat méltó főhajtás az elhurcoltak,
elpusztítottak emléke előtt.
– Hol mutatta be képeit?
– Hatvanadik születésnapomra rendeztem az első kiállításomat, itt Kötcsén, de falra kerültek képeim Balatonalmádiban az országos képzőművészeti biennálén, az orvosírók és képzőművészek balatonlellei biennáléján,
a polgármesterek kiállításán a Művészetek Palotájában, no meg természetesen Kaposváron.
– Itt, Kötcsén tetten érhető egyfajta
tudatos falufejlesztés. Hívogató településkép fogadja a látogatókat, akik egy
pohár borra is betérhetnek, hiszen jóféle
szőlő terem a dombokon. Milyen tervei
vannak a falu első emberének?
– Nem mindig fogadta a vendéget
ilyen látvány, hiszen Kötcse meglehetősen elhanyagolt falu volt; Balatonszárszóhoz tartozott. Tizenöt éve azonban jó
képviselő-testülete van, hiszen közös célra szegődtünk. Telefon, gáz, óvoda, iskola, kultúrház van a faluban, és portalanított utak vezetnek mindenhova. Kilenc
kúria is található itt; ebből hét példásan
fel lett újítva. Egy kétszáz éves épület ad
helyet az iskolának, ahova hatvan gyerek jár. Ennek a szigetelését szeretnénk
mielőbb elvégezni, de a ravatalozó is felújításra vár, mint ahogy a közösségi ház
egy része is megérett már a felújításra.
A következő ciklusban pedig jó volna
a szennyvízrendszert kiépíteni.
– A sok terv azt sejteti, tovább szeretné folytatni mindazt, amit másfél
évtizede elkezdett.
– Igen, indulok újra a polgármesteri székért.

Az Önkormányzat Tisztelt Olvasóinak bizonyára nem árulunk el titkot azzal, ha kijelentjük: a CIB Bank ma (még)
nem főszereplője az önkormányzati ﬁnanszírozási, számlavezetési piacnak. Azt azonban talán már kevesebben
tudják, hogy a helyi önkormányzatoknak nyújtott hitelek volumene tekintetében – annak ellenére, hogy viszonylag későn, csak 2000-ben lépett színre ebben a szegmensben – az előkelő negyedik helyet foglalja el a hazai kereskedelmi bankok között. A bank célja részesedésének növelése az önkormányzati piacon, amiben nagy segítségére
lehet napról-napra bővülő, immár 80 egységből álló országos ﬁókhálózata.

A CIB Bank és az önkormányzatok

HELYI ÉRTÉK
A múlt

Hiteles ügyek

A több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező CIB a legnagyobb olasz bankcsoport,
a Banca Intesa Csoport tagja. Stabil tulajdonosi háttere is hozzájárult töretlen növekedéséhez, aminek eredményeként a CIB
több mint 1400 milliárd forintos mérlegfőösszegével ma a hazai bankrendszer 4.
legnagyobb tagja.

• Természetesen részt veszünk a Magyar Fejlesztési Bank Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra
Fejlesztési programjában (ÖKIF), ami
rendkívül kedvező, és ebből adódóan
nagyon népszerű konstrukció. A hitelt
csaknem bármilyen célra igénybe lehet
venni,alapkamata a meglehetősen alacsony EURIBOR (ez jelenleg 2,5%, míg
a forinthitel alapkamata 6%!), s az állam
garanciát nyújt az árfolyamkockázatra.
Ezúton is szeretnénk felhívni azon települések ﬁgyelmét, amelyek nem egészítették még ki fejlesztési forrásaikat ezen
lehetőséggel, 2006 végéig még „beszállhatnak”.
• Az Európai Beruházási Bankkal
(EIB) közösen működtetett konstrukció keretében lehetőségünk van az önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelek akár 10 %-át visszatéríteni.
• A víziközmű-hitelek terén bármilyen speciális konstrukciót ki tudunk
dolgozni, akár lakás-takarékpénztári
megtakarításokkal kombinálva.
• Egyre több települési önkormányzat
vesz igénybe többdevizás hitelt (forint,
svájci frank és euró közötti szabad átválthatósággal). Ugyan van árfolyamkockázatuk, azonban a devizanemek közötti
átválthatósággal azok mérsékelhetők.(Az
alapkamatok jelenleg svájci frank: 1%,
euró: 2,5%).
• Mindezen túl mindenfajta működési hitel igényelhető a CIB Banknál, a
folyószámla-hiteltől a munkabér- és forgóeszközhiteleken át a pályázati pénzek
megelőlegezésére szolgáló, rövid távú,
forintalapú hitelekig. Utóbbiak esetében
- a gyors ügyintézés mellett - előnyünk,
hogy biztosítékként csak a megelőlegezett támogatás összegét kérjük.

Irány az önkormányzati piac
A kezdetben elsősorban nagyvállalatokat kiszolgáló CIB a 90-es évek végén
nyitott a KKV és a lakosság felé, s 2000ben indult a települési önkormányzatok
irányába. De – akár csak Pallasz Athéné
Zeusz fejéből – azonnal teljes fegyverzetben „ugrott ki” erre a piacra: mindent
tudott – és tud – nyújtani, amit a többi,
a szegmensben már régebben jelen lévő
bank, takarékszövetkezet tud.
• Milyen eséllyel indulhat egy viszonylag későn jelentkező pénzintézet
a már évek, évtizedek óta beállt piacon?
Az önkormányzati ügyfelek – a bankok
közötti rendkívül intenzív versenyen –
csak nyerhetnek. A versenyképes árak
mellett nem elhanyagolható szempont a
termékkínálat, a kiszolgálás minősége,
a rugalmasság. Ezekben a CIB mindig
is az élen járt.

PPP, kötvénykibocsátás:
kicsitõl a nagyig
• A három betű (a Public Private Partnership kezdőbetűi) a magánszféra és a
közszféra (állam, helyi önkormányzatok)
üzleti együttműködésére utal. Az önkormányzatok körében is egyre népszerűbb
konstrukció révén – melyben a CIB nagy
tapasztalattal rendelkezik -, gyakorlatilag
hitelfelvétel nélkül tudnak fejlesztéseket
végrehajtani, ugyanis a kivitelező veszi
fel a hitelt, s ő hozza a ﬁnanszírozót is.
A PPP-modell az egészen kis beruházástól (óvoda, iskola) a nagyon nagyig (pl.
közmű) alkalmazható. Előnye, hogy az
önkormányzatnak 15–20 év alatt kell kiﬁzetnie az elkészült építmény árát.
• Számos önkormányzat kötvénykibocsátással teremti elő a szükséges források
egy részét. Előnye, hogy nem közbeszerzés köteles, s a kötvény kibocsátójának
a futamidő alatt pusztán kamatokat kell
ﬁzetnie.

Betétek: hozamok
és lekötések
A szabad pénzeszközök befektetésére is széles körű a CIB kínálata, legyen
szó akár forint-, akár devizabetétről. Az
elektronikus úton lekötött forintbetét
már egy hónapos lekötési időtől is kedvezőbb kamatot kínál, mint hagyományos módon lekötött „társa”, a számlanyitás nélkül is igénybe vehető CIB Hozam Betét pedig kiemelkedően magas
kamatot hoz.

És vannak dolgozók itt…
Ne feledkezzünk meg az önkormányzatok
dolgozóiról sem: a Munkavállalói Juttatási Csomag (MJCS) keretében nemcsak
az önkormányzat szempontjából előnyös,
hanem az alkalmazottak is számtalan kedvezményt használhatnak ki.

És még egy fontos
momentum:
a CIB nem egyszerűen egy bank, hanem
bankcsoport, amely lízingcégeket, befektetési alapkezelőt és faktorcéget is magában foglal, ily módon teljes körű szolgáltatást kínál ügyfeleinek.
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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,
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.
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