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Gyurcsány Ferenc:

AZ ÖNKORMÁNYZÁS
ALAPÉÉRTÉK
A Parlamentben fogadta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a hét
országos önkormányzati szövetség vezetőit, köztük Dióssy Lászlót és Zongor Gábort, a TÖOSZ elnökét és főtitkárát. Beszélgetésük témája az önkormányzati reform kormányzati koncepciója
volt. Az eszmecsere legfontosabb mondata – különös tekintettel
bizonyos kormánypárti szakértők nemrégiben publikált, a települési önkormányzatok számának szükséges csökkentését indokoló, meghökkentő megállapításaira – így hangzott: Az önkormányzás alapérték. Ezt a kormányfő sietett leszögezni, hozzá téve, hogy maga nem ismer olyan jelentős politikai tényezőt a mai
Magyarországon, amely el kívánná vitatni a települési közösségek

önkormányzáshoz való jogát, a koalícióra készülő pártoknak pedig feltett szándéka megőrizni ezt a rendszerváltó hagyományt.
Az önkormányzati érdekszervezetek képviselői egyébként egyetértettek azzal a kormányzati elképzeléssel, hogy a majdani választott regionális önkormányzat az állam központi és a megyei
funkcióiból részesüljön (s ne a településtől vonjon el hatásköröket), emellett támogatták a települési önkormányzatok intézményfenntartó szerepének megváltoztatására irányuló szándékot is. Ellenben hiányérzetet kelthetett bennük (a TÖOSZ vezetőiben keltett is), hogy a ﬁnanszírozási reform kérdéseiről ezen
a beszélgetésen nem esett szó.

SIKERES KÍSÉRLET

a kettõs képviseletre
A 2006. évi országgyűlési választáson magukat egyéni választókerületben megmérető – illetve pártjuk által megmérettetett – első
számú önkormányzati vezető (megyei közgyűlési elnök, települési
polgármester) több mint egyharmada (pontosan 36,58 százaléka) szerepelt sikeresen: a 123 induló közül tizenkilencen az első,
huszonhatan a második fordulóban jutottak parlamenti mandátumhoz. A negyvenöt egyéni győztes mellett további harmincegy
pártlistán tett szert kettős képviseltre: harminc területi listán, egy

polgármester pedig országos listán kapott pártjától mandátumra váltható helyet. A most megválasztott 386 országgyűlés képviselő közül 76 a maga önkormányzatának legfőbb képviselője is.
A mandátumok csaknem egyötöde az övék. Soha ennyien és soha
ilyen arányban nem voltak még jelen a parlamentben. Általuk ott
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Biztonságos játszótereket!
A Telifa® ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZEI
• A mai szigorúbb szabvány és biztonsági
elôírásoknak mindenben megfelelnek.
A Telifa® JÁTÉKOK KATEGÓRIÁI

• Játszótéri eszközök köztéri, nyilvános játszóterek
számára minôsítéssel és engedéllyel.
• Kerti játszóterek kisközösségek számára
(5 – 8 gyermek részére 12 éves korig).
• Minôsített gyermekjátékok (Hinták, csúszdák,
homokozók, kombinált játékok, stb.)
MIT JELENT A Telifa® NÉV?

Teljes keresztmetszetében favédô szerrel telített,
természete faanyagot, melyre 20 év korhadás
és féregkárok elleni garancia vonatkozik.
Az eljárás során a fa szerkezete nem sérül,
fizikai tulajdonságai megmaradnak.
A Telifa® TERMÉKEK SZÉLES SKÁLÁJÁBÓL

• Fûrészáruk telített borovi fenyôfából
• Kertészeti elemek (Ágyásszegély, cölöp,
járólap, virágládák, stb.)
• Kerti bútorok
• Kertdíszítô elemek – Pergolák
– Belátásgátlók - Térelválasztók
• Kerítések és kapuk
• Fa teraszburkolatok
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A Telifa® SZOLGÁLTATÁSAI

• Kert és parktervezés
• Helyszíni szerelés
• Terasz építés

Hatvan-Nagygombos 3001 Hatvan Pf.: 114.
Tel.: 37/341-486 • Fax: 37/341-481
E-mail: telifa@telifa.hu

www.telifa.hu

Egy tisztább jövőért

HÓEKÉK, SÓSZÓRÓK, KEFÉS
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK
GYÁRTÁSA
ÉS FORGALMAZÁSA
Hóekék és adapterek gyártása
minden járműtípusra,
kéthetes szállítási határidővel,
nagy árengedményekkel.
Sószóró berendezések gyártása
őszi szállítással, ha most 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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Ipari és Kereskedelmi Kft.
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tartozik: dr. Gyenesei István (Somogyért Szövetség), dr. Simon Miklós (Fidesz, KDNP), dr. Demszky Gábor (SZDSZ), Schwartz Béla (MSZP), Lombos
István (MSZP), dr. Bóka István (Fidesz, KDNP), dr. Horváth Klára (MSZP),
dr. Kálmán András (MSZP), Sándor István (MSZP), Érsek Zsolt (MSZP),
Zatykó János (MSZP), Nógrádi László (Fidesz, KDNP), dr. Buzás Péter
(MSZP), Tállai András (Fidesz, KDNP), dr. Hargitai János (Fidesz, KDNP),
Szirbik Imre (MSZP), Rónavölgyi Emilné (MSZP), Warvasovszky Tihamér
(MSZP), Hadházy Sándor (Fidesz, KDNP), Molnár Gyula (MSZP), dr. Tóth
József (MSZP) és dr. Mester László (MSZP).
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mindennapok

Kísérlet kettős képviseletre címmel tettük közzé a legutóbbi lapszámban
Zongor Gábor elemzését, amely az egyéni országgyűlési választókerületben szerepet vállaló elsőszámú önkormányzati vezetők jelöltségére irányult.
Az alábbiakban az elemzés folytatása olvasható; megtudható belőle, hogy
miképpen szerepeltek a kettős képviseltre törekvő megyei közgyűlési elnökök és települési polgármesterek a 2006. évi országgyűlési választások első, majd második
fordulójában, s hogy az egyéniben induló és nem induló önkormányzati vezetők közül hányan, melyik párt színeiben, s milyen listáról jutottak parlamenti mandátumhoz. Az eredményeket ismerő olvasó számára ez ugyan már a legkevésbé sem újdonság, ám az elemzés
– amelynek bővebb, részletesebb változata hosszú idő óta letölthető a TÖOSZ honlapjáról
– részint a szerző által csupán megemlített összefüggések alapos tanulmányozására a mellékelt táblázatok böngészhetősége révén kínál lehetőséget, részint pedig dokumentálja, hogy
az első számú önkormányzati vezetőknek a kettős képviseltre irányuló kísérlete sikeresnek
bizonyult. Közülük még soha nem voltak ennyien parlamenti képviselők, mint most, a 2006.
évi országgyűlési választások után.

SIKERES KÍSÉRLET

a kettõs képviseletre
A 2006. évi országgyűlési választásoknak az első számú
önkormányzati vezetőkre vonatkozó eredményeit az első
és a második forduló után is elemezte a szerző.

ELSÕ FORDULÓ

A 2006. évi parlamenti választások első fordulójában a választópolgári aktivitás a várakozásokat meghaladó arányú
(67,83 százalékos) volt. A legkisebb arányban (62,57%)

Kimutatás az egyéni országgyûlési képviselõjelölt megyei közgyûlési elnököknek
az elsõ fordulóban elért eredményérõl

Megyei közgyűlési elnök neve,
elért helyezése, szavazataránya

Megye

Bács-Kiskun
Dr. Balogh László 1. (46,11)
Békés
Varga Zoltán 2. (35,97)
Borsod-Abaúj-Zemplén
Gyárfás Ildikó 1. (62,07)
Győr-Moson-Sopron
Dr. Szakács Imre 1. (46,25)
Dr. Juhászné Lévai Katalin 2. (43,17)
Hajdú-Bihar
Heves
Sós Tamás 1. (49,18)
Pest
Szabó Imre 1. (43,44)
Somogy
Dr. Gyenesei István 1. (36,67)
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Gazda László 1. (47,56)
Frankné dr. Kovács Szilvia 2. (38,00)
Tolna
Veszprém
Kuti Csaba 3. (6,27)

Megjegyzés: félkövér betűvel jelöltük az első forduló győztesét
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Országgyűlési
képviselővé jelölő
szervezet neve
MSZP–SZDSZ
MSZP
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
MSZP
MSZP
Somogyért Szövetség
MSZP
MSZP
MDF

Jász-Nagykun-Szolnok megyében vettek részt a választáson, míg a legnagyobb részvételi arányt (74,29%) Budapesten érték el.
Az első fordulós érvényes és eredményes szavazások
száma több volt, mint eddig bármikor: összesen 66 egyéni választókerületben sikerült az első szavazással országgyűlési képviselőt választani. Az első fordulóban győztes
országgyűlési képviselők 29 százaléka az első számú önkormányzati vezetők köréből került ki.

Megyei közgyûlési elnökök
Az egyéni választókerületben indult 11 megyei közgyűlési
elnök közül egyedül a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szocialista Gyárfás Ildikó¹ győzött az első fordulóban. Teljesítménye azért is ﬁgyelemreméltó, mivel az összes győztes
között a legnagyobb (62,07 százalékos) arányban diadalmaskodott. A többi elnök közül hatan az első helyen várhatták a második fordulót: az egyedüli Fidesz, KDNP-jelölt
(a Győr-Moson-Sopron megyei dr. Szakács Imre), három
MSZP-jelölt (a Heves megyei Sós Tamás, a Pest megyei
Szabó Imre és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gazda
László), egy MSZP-SZDSZ közös jelölt (a Bács-Kiskun
megyei dr. Balogh László), továbbá a Somogyért Szövetség
¹ Gyárfás Ildikó 1994-től kezdve parlamenti képviselő és 1994 és 2002 után harmadszor is az
első fordulóban szerzett mandátumot.

Kimutatás az egyéni országgyûlési képviselõjelölt megyei jogú városi polgármestereknek az elsõ fordulóban elért eredményeirõl
Megye

Polgármester neve,
elért helyezése, szavazataránya

Baranya
Bács-Kiskun
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Csongrád
Fejér
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Tolna
Zala

Dr. Toller László 1. (59,07)
Dr. Szécsi Gábor 1. (47,92)
Káli Sándor 1. (58,34)
Dr. Botka László 1. (59,06)
Dr. Lázár János 1. (47,93)
Warvasovszky Tihamér 1. (52,80)
Dr. Kálmán András 1. (47,05)
Balogh József 2. (44,98)
Kósa Lajos 1. (57,20)
Dr. Nagy Imre 1. (45,72)
Botka Lajosné 1. (44,81)
Bencsik János 2. (37,98)
Kocsis Imre Antal 3. (7,13)
Dr. Gyimesi Endre 1. (49,91)

Országgyűlési
képviselővé jelölő
szervezet neve
MSZP
SZDSZ–MSZP
MSZP
MSZP–SZDSZ
Fidesz, KDNP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
MSZP
Fidesz, KDNP
SZDSZ
Fidesz, KDNP

Város

Polgármesternek jelölő
szervezet neve

Pécs
MSZP
Kecskemét
Fidesz–MDF
Miskolc
MSZP–SZDSZ
Szeged
MSZP–SZDSZ–MSZDP–Centrum
Hódmezővásárhely
Fidesz
Székesfehérvár
FPE–FMNYP–MSZP–SZDSZ
Dunaújváros
MSZP
Győr
MSZP
Debrecen
Fidesz–MDF
Eger
MSZP–SZDSZ
Szolnok
MSZP
Tatabánya
Független
Szekszárd
SZDSZ
Zalaegerszeg
Fidesz–MDF–MKDSZ

Megjegyzés: félkövér betűvel jelöltük az első forduló győzteseit

jelöltje, dr. Gyenesei István, aki 2002-ben a Centrum párt
színében még csak a harmadik helyet szerezte meg². A második helyen három szocialista elnök állt (a Békés megyei
Varga Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei dr. Juhászné Lévai Katalin és a Tolna megyei Frankné dr. Kovács Szilvia), míg
az egyetlen MDF jelölt megyegyűlési elnök (a Veszprém
megyei Kuti Csaba) a harmadik helyet és értelemszerűen
a legkisebb (6,27%) szavazati arányt érte el.

Megyei jogú városi polgármesterek
A tizennégy képviselőjelölt megyei jogú városi polgármester közül három MSZP-jelölt – dr. Toller László (Pécs), Káli
Sándor (Miskolc) és Warvasovszky Tihamér (Székesfehérvár) – egy MSZP–SZDSZ-jelölt – dr. Botka László (Szeged) –, valamint egy FIDESZ,KDNP-jelölt – Kósa Lajos³
(Debrecen) ért el gyors sikert. A nagyvárosi első emberek
között a legnagyobb arányban (59,07%) a pécsi polgármester, dr. Toller László győzött.
A nagyvárosi vezetők közül hatan – az SZDSZ–MSZP
közös jelölt dr. Szécsi Gábor (Kecskemét), a szocialista
dr. Kálmán András (Dunaújváros), dr. Nagy Imre (Eger)
és Botka Lajosné (Szolnok), valamint a Fidesz, KDNP-jelölt dr. Lázár János (Hódmezővásárhely) és dr. Gyimesi
Endre (Zalaegerszeg) az első helyen várták a második fordulót. A 2002-ben első fordulós győztes szocialista Balogh
József (Győr) a második, a szabaddemokrata Kocsis Imre
Antal (Szekszárd) – aki a nagyvárosi polgármesterek közül a legkisebb arányban (7,13%) tudott szavazatot gyűjteni – a harmadik helyről indulhatott.
Bencsik János, Tatabánya függetlenként megválasztott
polgármestere, most Fidesz, KDNP jelöltként indult és bár
a szavazatok 37,98 százalékát ő kapta, nem indulhatott
a második fordulóban, mivel a szocialista dr. Schvarcz Tibor (51,12%) elsőfordulós győzelmet aratott.
² Dr. Gyenesei István 2002-es országgyűlési választásokon hét jelölt között 23,27%-os szavazati aránnyal lett a harmadik, míg 2006-ban négy jelölt között 36,67%-kal az első. A második helyet a FIDESZ,KDNP jelölt Kuzma László (33,92%), míg a harmadikat a szocialista
Rákóczy Attila (25,53%) szerezte meg.
³ A megyei jogú városi polgármesterek közül a pécsi dr. Toller László, a székesfehérvári Warvasovszky Tihamér és a debreceni Kósa Lajos tudta megismételni 2002-es teljesítményét, vagyis ismételten az első fordulóban győztek.

Kimutatás az egyéni jelölt fõvárosi polgármesterek elsõ fordulós eredményeirõl
Polgármester neve
elért helyezése, szavazataránya
Nagy Gábor Tamás 1. (48,31)
Horváth Csaba 2. (35,96)
Dr. Steiner Pál 2. (32,27)
Csécsei Béla 3. (19,92)
Dr. Gegesy Ferenc 3. (22,47)
Molnár Gyula 1. (49,51)
Dr. Tóth József 1. (57,55)
Rátonyi Gábor 2. (40,81)
Hajdu László 1. (57,51)
Dr. Mester László 1. (52,26)

Országgyűlési
képviselővé jelölő
szervezet neve
Fidesz, KNDP
MSZP
MSZP
SZDSZ
SZDSZ
MSZP
MSZP
Fidesz, KNDP
MSZP
MSZP

Polgármesterré
jelölő szervezet neve
Fidesz–MDF–MKDSZ
MSZP–SZDSZ
MSZP–SZDSZ
MSZP–SZDSZ
SZDSZ–MSZP
MSZP–SZDSZ
MSZP–SZDSZ
Fidesz–MDF–MKDSZ
MSZP
MSZP

Megjegyzés: félkövér betűvel jelöltük az első forduló győzteseit

Fõvárosi kerületi polgármesterek
A tíz parlamenti mandátumra törekvő fővárosi kerületi
polgármester közül három MSZP-jelölt – dr. Tóth József
(XIII. kerület), Hajdu László (XV. kerület) és dr. Mester László (XVIII. kerület) – akárcsak 2002-ben, most is
meggyőző fölénnyel győzött. A legnagyobb arányú (57,55
százalékos) győzelmet dr. Tóth József, Angyalföld polgármestere érte el.
Ketten az első, míg hárman a második helyen várták
a második fordulót.
A két SZDSZ-jelölt – Csécsei Béla (VIII. kerület) és Gegesy Ferenc (IX. kerület) – a harmadik helyet szerezte meg.
A fővárosi kerületi polgármesterek közül a legkisebb arányú (19,92%) szavazatot Csécsei Béla józsefvárosi polgármester gyűjtötte össze.

Városi, községi polgármesterek
A kisebb települések polgármesterei közül, a négy évvel ezelőtti néggyel szemben, most tízen győztek az első
fordulóban. Közülük hárman – Németh Zsolt (Vasvár),
dr. Bóka István (Balatonfüred)⁴ és dr. Kovács Zoltán (Pá4/ Dr. Bóka István 2002-ben még Alsóőrs község polgármestereként vett részt a parlamenti választáson sikerrel, majd 2002. október 20-án választották meg Balatonfüred város polgármesterévé.
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pa) – a Fidesz, KDNP jelöltjeikéntként tudták megismételni 2002-es sikerüket. Rajtuk kívül ellenzékiként nyert
az első fordulóban Tállai András (Mezőkövesd), Potápi
Árpád (Bonyhád) és Nógrádi László (Lenti). Mindhárman
parlamenti képviselőként szereztek polgármesteri tisztséget 2002. október 20-án.
A szocialista polgármesterek közül az első fordulóban
megszerezte a többség támogatását Páva Zoltán (Komló),
Szirbik Imre (Szentes), dr. Buzás Péter (Makó) és Érsek
Zsolt (Hatvan). Közülük Szirbik Imre és dr. Buzás Péter
új képviselő.
Az első fordulós győztes kisvárosi polgármesterek közül a legnagyobb arányú (60,84 százalékos) győzelmet
a hatvani Érsek Zsolt aratta.
A kisvárosi és a községi polgármesterek közül első, illetve második helyen csupán az MSZP és a Fidesz, KDNP,
illetve a nagypártok közös jelöltjei végeztek. Önállóan
az SZDSZ- és az MDF-jelöltek egymást váltva a 3. és 4.
helyet szerezték meg.
A községi polgármesterek közül egynek sem sikerült
mandátumot szereznie az első fordulóban, s 67-en szerezték meg a jogot a második fordulóban való induláshoz.
Köztük az egyetlen független jelölt, a mártélyi Balogh Jánosné⁵ (24,26%).
A parlamenti pártokon kívüli szerveződések jelöltjei
nem jutottak dobogós helyre, így kiestek a további küzdelemből.

Tizenkilenc gyõztes
A parlamenti választások első fordulójában mindösszesen
19 első számú önkormányzati vezető szerzett mandátumot. A pártok versenyében az ő körükben is az MSZP vezetett, mivel tizenegy jelöltje győzött, továbbá egy MSZP–
SZDSZ közös jelölt is nyerni tudott. A Fidesz, KDNP
által jelölt önkormányzati vezetők közül heten arattak
átütő sikert az első fordulóban. A győztesek több mint
fele kisvárosi polgármester, ami azt jelzi, hogy a kettős
képviselet révén érdemes a nagypolitikától távolabb lévő polgármestereket is megnyerni az országgyűlési képviselői szerepre.

MÁSODIK FORDULÓ
A parlamenti választások második fordulója nem 2006.
április 23-ával, hanem a külföldön szavazók voksainak
sajátos összeszámlálásával csak április 29-ével ért véget.
Az alábbi értékelés időpontjában még nem volt hivatalos
eredmény, de a mandátumok túlnyomó többségének sorsa egyértelműen eldőlt.

Megyei közgyûlési elnökök
A második fordulóban tíz megyei közgyűlési elnök maradt még versenyben. Az első helyen forduló elnökök közül győzött az MSZP jelöltek közül Sós Tamás (Heves)
és Gazda László (Szabolcs-Szatmár-Bereg), míg az MSZPSZDSZ közös jelöltje dr. Balogh László (Bács- Kiskun) el⁵ Balogh Jánosnét, a megyei közgyűlés Fidesz-frakciójának tagját, miután bejelentette, hogy
Lázár János hódmezővásárhelyi ﬁdeszes polgármester ellenfeleként indul az országgyűlési
választáson, idén januárban kizárták a Fideszből, így függetlenként jelölte magát.
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Kimutatás az egyéni országgyûlési képviselõjelölt
megyei közgyûlési elnököknek
a második fordulóban elért eredményérõl

Megyei közgyűlési elnök neve,
megyéje, helyezése, szavazataránya

Országgyűlési
képviselővé jelölő
szervezet neve

Dr. Balogh László
MSZP–SZDSZ
Bács-Kiskun 2. (47,21)
Varga Zoltán
MSZP
Békés 2. (42,33)
Dr. Szakács Imre
Fidesz, KDNP
Győr-Moson-Sopron 1. (50,60)
Dr. Juhászné Lévai Katalin
MSZP
Hajdú-Bihar 2. (45,61)
Sós Tamás
MSZP
Heves 1. (53,96)
Szabó Imre
MSZP
Pest 2. (49,36)
Dr. Gyenesei István
Somogyért Szövetség
Somogy 1. (57,84)
Gazda László
MSZP
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (54,34)
Frankné dr. Kovács Szilvia
MSZP
Tolna 2. (43,57)
Kuti Csaba
MDF
Veszprém 3. (3,19)
Megjegyzés: félkövér betűvel jelöltük a második forduló győzteseit

vesztette a második fordulót. Megőrizte első helyét a Fidesz-KDNP jelölt dr. Szakács Imre (Győr-Moson-Sopron),
valamint a Somogyért Szövetség jelöltje, dr. Gyenesei István¹ (Somogy).
A második helyen forduló négy szocialista elnök – Varga Zoltán (Békés), dr. Juhászné Lévai Katalin (HajdúBihar), Szabó Imre (Pest) és Frankné dr. Kovács Szilvia
(Tolna) – nem javított a helyezésén. Az egyetlen MDFjelölt – Kuti Csaba (Veszprém) – nem lépett vissza, így
a választásokat a második fordulóban is a harmadik helyen fejezte be.

Megyei jogú városi polgármesterek
A második fordulóban nyolc nagyvárosi polgármester
folytathatta volna a küzdelmet, de a harmadik helyen
forduló Kocsis Imre Antal (Szekszárd) szabaddemokrata
polgármester a szocialista jelölt javára visszalépett, így
heten maradtak.
A második fordulóban négy MSZP jelölt – dr. Kálmán
András (Dunaújváros), Balogh József (Győr), dr. Nagy
Imre (Eger) és Botka Lajosné (Szolnok) –, valamint két Fidesz,KDNP-jelölt – dr. Lázár János (Hódmezővásárhely)
és dr. Gyimesi Endre (Zalaegerszeg) ért el sikert.

Fõvárosi kerületi polgármesterek
A fővárosi kerületi polgármesterek közül a második fordulóban heten pályázhattak parlamenti mandátumra.
Közülük a második helyen álló szocalista dr. Steiner Pál
(V. kerület) visszalépett a szabaddemokrata Pető Iván ja¹ Dr. Gyenesei István első ízben került be a parlamentbe, míg a többi egyéniben nyertes elnök
kollégáinak mindegyike tagja volt az előző Országgyűlésnek is.

Kimutatás az egyéni országgyûlési képviselõjelölt polgármestereknek a második fordulóban elért eredményeirõl
Megye/főváros
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
BorsodAbaújZemplén
Csongrád

Fejér
GyőrMosonSopron
HajdúBihar
Heves
JászNagykunSzolnok
KomáromEsztergom
Nógrád

Pest

Somogy
SzabolcsSzatmárBereg
Tolna
Vas
Veszprém

Az MSZP jelöltjei,
településük, helyezésük,
szavazatarányuk
Paizs József
(Szigetvár) 1. (56,80)
Széll Péter
(Baja) 2. (46,95)
Dr. Perjési Klára
(Gyula) 1. (52,10)
Fetser János
(Orosháza) 1. (52,90)
Vécsi István
(Ricse) 2. (45,55)
Dr. Kálmán András
(Dunaújváros) 1. (65,01)
Szántó János
(Bicske) 2. (45,12)
Balogh József
(Győr) 1. (48,98)
Dr. Nagy Imre
(Eger) 1. (53,55)
Botka Lajosné
(Szolnok) 1. (55,65)
Zatykó János
(Komárom) 1. (56,22)
Dr. Tittmann János
(Dorog) 1. (53,07)
Lombos István
(Balassagyarmat) 2. (45,33)
Dr. Bóth János
(Vác) 1. (53,61)
Laboda Gábor
(Üröm) 2. (48,03)

-

Molnár József
(Gerjen) 2. (44,08)
Schwartz Béla
(Ajka) 1. (51,98)
-

Zala

Budapest

Horváth Csaba
(I. ker.) 2. (47,75)
Molnár Gyula
(XI. ker.) 1. (58,64)

A Fidesz-MPSZ, KDNP
jelöltjei, településük,
helyezésük,
szavazatarányuk
Dr. Hargitai János
(Nagynyárád) 1. (55,82)
-

Az SZDSZ jelöltjei,
Az MDF jelöltjei,
településük, helyezésük, településük, helyezésük,
szavazatarányuk
szavazatarányuk

Független jelölt,
települése, helyezése,
szavazataránya

-

-

-

Dr. Szécsi Gábor
(Kecskemét) 2. (48.06)
-

-

-

-

-

Molnár Oszkár
(Edelény) 2. (49,38)

-

Dr. Jánosdeák Gábor
(Sárospatak) 3. (1,92)

-

Dr. Lázár János
(Hódmezővásárhely)
1. (54,62)
Lengyel Zoltán
(Sáregres) 1. (51,33)

-

-

Balogh Jánosné
(Mártély) 2. (45,38)

-

Takács János
(Pákózd) 3. (2,85)

-

-

-

-

-

Tasó László
(Nyíradony) 1. (52,77)
-

-

-

-

-

-

-

-

Ivády Gábor
(Ivád) 3. (2,28)
-

Meggyes Tamás
(Esztergom) 2. (46,93)

-

-

-

-

-

-

*
Pogácsás Tibor
(Monor) 2. (46,87)
Hadházy Sándor
(Visegrád) 1. (53,93)
Hoﬀman Pál
(Tököl) 2. (39,62)
Móring József Attila
(Somogyvár) 1. (52,05)
Dr. Simon Miklós
(Nyírbogát) 2. (47,09)
Dr. Oláh Albert
(Kisvárda) 2. (47,05).
-

-

Sisák Imre János *
(Pásztó) 2. (42,13)
Dr. Gémesi György *
(Gödöllő) 2. (49,74)
Barabás Ferenc
(Kocsér) 3. (3,24)

-

-

-

-

Juhász Zoltán
(Nagykálló) 3. (11,66)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tóth Imre
(Sarkad) 2. (47,90)

Dr. Gyimesi Endre
(Zalaegerszeg) 1. (54,00)
Vígh László
(Felsőrajk) 1. (62,16)
Nagy Gábor Tamás
Dr. Gegesy Ferenc
(I. ker.) 1. (51,12)
(IX. ker.) 1. (56,10)
Rátonyi Gábor
(XIV. ker.) 2. (43,08)

-

-

* MDF–Fidesz–KDNP közös jelölt
** MSZP–SZDSZ közös jelölt
*** SZDSZ–MSZP közös jelölt
Megjegyzés:
félkövér betűvel jelöltük a második forduló győzteseit
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Az országgyûlési választáson területi listáról képviselõvé választott önkormányzati vezetõk
Megye, főváros

Önkormányzati
vezető neve

Bács-Kiskun
Békés
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Nógrád
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Pest
Pest
Pest
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Vas
Zala
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Dr. Balogh László*
Babák Mihály
Varga Zoltán*
Molnár Oszkár*
Rónavölgyi Endréné
Vécsi István*
Bedő Tamás*
Nagy Sándor
Szántó János*
Papp József*
Dr. Juhászné Lévai Katalin*
Dr. Fazekas Sándor
Bencsik János*
Dr. Horváth Klára
Meggyes Tamás*
Lombos István*
Dr. Simon Miklós*
Laboda Gábor*
Sándor István
Szabó Imre*
Dr. Simon Miklós*
Frankné dr. Kovács Szilvia*
Bebes István
Dr. Ipkovich György
Mohácsi József*
Dr. Demszky Gábor
Horváth Csaba*
Hunvald György
Dr. Steiner Pál*
Szabados Ákos

Országgyűlési
képviselővé
jelölő párt neve
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz, KDNP
Fidesz ,KDNP
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
Fidesz, KDNP
MSZP
MSZP
SZDSZ
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP

Település,
megye neve
Bács-Kiskun
Szarvas
Békés
Edelény
Szerencs
Ricse
Csongrád
Kistelek
Bicske
Csorna
Hajdú-Bihar
Karcag
Tatabánya
Bábolna
Esztergom
Balassagyarmat
Nyírbogát
Üröm
Göd
Pest
Nyírbogát
Tolna
Körmend
Szombathely
Keszthely
Budapest
II. kerület
VII. kerület
V. kerület
XX. kerület

Megjegyzés: a *-gal jelöltek indultak egyéni választókörzetben

vára, míg a harmadik helyen álló SZDSZ-jelölt Csécsei
Béla (VIII. kerület) a szocialista Hárs Gábor javára lépett vissza.
A második fordulóban a kerületi polgármesterek révén
egy-egy mandátumot szerzett az MSZP – Molnár Gyula
(XI. kerület) megválasztásával –, a Fidesz–KDNP – Nagy
Gábor Tamás (I. kerület) megválasztásával – és az SZDSZ
– mivel az első fordulót a harmadik helyen záró dr. Gegesy Ferenc² (IX. kerület) javára visszalépett a szocialista dr. Kökény Mihály. Nem sikerült fordítania a második
fordulóban az MSZP-jelölt Horváth Csabának (II. kerület)
és a Fidesz-KDNP-jelölt zuglói Rátonyi Gábornak.

Városi, községi polgármesterek
A kisvárosi és községi polgármesterek közül a második fordulóban részt venni összesen 48 volt jogosult, de
közülük tizenheten visszaléptek: 13 szabaddemokrata
és 4 MDF-jelölt.
Az MSZP talpon maradt jelöltjei közül csak hét városi
polgármester aratott sikert. Közülük hatan az első helyen
fordultak – Paizs József (Szigetvár), Fetser János (Orosháza), Zatykó János (Komárom), dr. Tittmann János (Dorog),
dr. Bóth János (Vác) és Schwartz Béla (Ajka) –, és megőrizték vezető helyüket, a gyulai választókerületben pedig dr. Perjési Klára (Gyula) a második a helyről győzött,
² Gegesy Ferenc, szemben a többi kerületi polgármesterrel, újonc az Országgyűlésben.
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maga mögé szorítva jobboldali polgármestertársát, Tóth
Imrét³ (Sarkad).
A Fidesz,KDNP első helyen forduló jelöltjei közül
az előbb említett sarkadi polgármester mellett az edelényi Molnár Oszkár is elvesztette a választást. Jobboldali
városvezetők közül megőrizte első helyét és nyert Tasó László (Nyíradony) és Hadházy Sándor (Visegrád),
a községi vezetők közül ugyancsak első helyen fordulva
győzedelmeskedett dr. Hargitai János (Nagynyárád), Lengyel Zoltán (Sáregres), Móring József Attila (Somogyvár)
és Vígh László⁴ (Felsőrajk).
A 31 második fordulós községi és kisvárosi polgármester közül tizenhárman arattak sikert.

Összesített eredmények
A 123 első számú önkormányzati vezető képviselőjelölt közül 45 nyert egyéni választókerületben. Az MSZP
26, a Fidesz, KDNP 17 jelöltje jutott így a parlamentbe.
A két nagy párton kívül az SZDSZ és a Somogyért Szövetség tudott még önkormányzati vezetővel sikert aratni, igaz, mindkét helyen a szocialista jelölt visszalépését
követően.
Az MSZP-jelölt önkormányzati vezetők 60,47 százaléka,
a Fidesz, KDNP-jelölt önkormányzati vezetők 54,84 százaléka jutott parlamenti mandátumhoz egyéni választókerületben, vagyis az indításuk sikeresnek minősíthető.
Figyelemre méltó tény, hogy az MSZP-jelölt nyolc megyei jogú városi polgármester mindegyike győzött a választókerületében, továbbá, hogy a községi polgármesterek közül csakis a Fidesz, KDNP jelöltjei jutottak egyéni
mandátumhoz.

Országos és területi listás képviselõk
A parlamenti pártok országos és területi listái alapján
további 31 első számú önkormányzati vezető jutott be
az Országgyűlésbe. A magyar választási rendszernek köszönhetően 19 egyéni vesztes jutott listáról mandátumhoz, míg 12-en a kedvező helyezésüknek köszönhették
bekerülésüket.
A megyei közgyűlési elnökök közül – az MDF-jelölt
Kuti Csaba (Veszprém) kivételével – valamennyi egyéni
vesztes – dr. Balogh László (Bács- Kiskun) Varga Zoltán
(Békés), dr. Juhászné Lévai Katalin (Hajdú- Bihar), Szabó
Imre (Pest) és Frankné dr. Kovács Szilvia (Tolna) – megyei
listáról jutott mandátumhoz. Közülük a Békés és a Tolna
megyei elnök újonc a Parlamentben.
A megyei jogú városi polgármesterek közül az egyéniben vereséget szenvedett Bencsik János⁵ (Tatabánya)
és egyéni küzdelemben részt nem vevő dr. Ipkovich
György⁶ (Szombathely) megyei listavezetőként lett országgyűlési képviselő.
3 Tóth Imre 1998-tól volt a körzet egyéni képviselője és most listáról sem került be a Parlamentbe. A gyulai polgármester asszony mellett az ajkai és a szigetvári polgármesterek is első
ízben lettek országgyűlési képviselők.
⁴ A ﬁdeszes községi polgármesterek közül egyedül a felsőrajki Vígh László kezdő a Parlamentben.
⁵ A tatabányai Bencsik János 1998. június 18-án az SZDSZ országos listájáról szerzett mandátumot, majd kilépett a pártjából és végül független képviselőként két és fél hónappal később
(1998. augusztus 30.) lemondott mandátumáról.
⁶ A szombathelyi dr. Ipkovich György dr. Pusztai Gyula halálát követően 2005. április 5-én
került a Vas megyei listáról a Parlamentbe.

A budapesti területi listáról került be ismét a parlamentbe a szabaddemokrata dr. Demszky Gábor⁷ főpolgármester, valamint az egyéniben ugyancsak nem induló szocialista Szabados Ákos polgármester (XX. kerület)
és az újonc Hunvald György polgármester (VII. kerület).
A mindkét egyéniben vesztes szocialista kerületi polgármester – Horváth Csaba (II. kerület) és dr. Steiner Pál (V.
kerület) – a fővárosi listáról került a parlamentbe.
Egyéni körzetben vereséget szenvedő, de korábban már
parlamenti képviselők közül ismételten mandátumhoz
jutott a szocialista Papp József (Csorna) és Laboda Gábor
(Üröm), a Fidesz, KDNP színeiben Molnár Oszkár (Edelény) és dr. Simon Miklós (Nyírbogát).
Az előző parlamentben helyet foglaló, de egyéni körzetben nem induló polgármesterek közül mandátumhoz
jutott a Fidesz, KDNP-jelöltek közül Babák Mihály (Szarvas), Bebes István (Körmend), valamint a szocialista dr.
Horváth Klára (Bábolna).
Egyéni körzetben vereséget szenvedő és korábban országos politikai életben szerepet nem játszó polgármesterek közül megyei listás mandátumhoz jutott a szocialista Vécsi István (Ricse), Bedő Tamás (Csongrád), Szántó
János (Bicske), Lombos István (Balassagyarmat) és Mohácsi József (Keszthely). A Fidesz, KDNP-jelölt egyéni
választókerületben vesztes városi polgármesterek közül
egyedül Meggyes Tamás (Esztergom) jutott listás mandátumhoz.
Megyei listáról, egyéni választókerületi megmérettetés
nélkül újoncként került a Parlamentbe a szocialista Rónavölgyi Endréné (Szerencs) és Sándor István (Göd), valamint a Fidesz, KDNP megyei listáiról dr. Fazekas Sándor
(Karcag) és Nagy Sándor (Kistelek).
Országos listáról csupán Mórahalom város fideszes
polgármestere, Nógrádi Zoltán jutott mandátumhoz, aki
2002-ben megyei listáról lett országgyűlési képviselő.

Összegzés helyett
A négy esztendővel ezelőtt megalakult parlamentben 59
első számú önkormányzati vezető foglalt helyet. A 2006.
7 Dr. Demszky Gábor főpolgármester immár negyedszer került be a Parlamentbe, de mindeddig viszonylag rövid időn belül lemondott mandátumáról(1990.05.02.–11.30; 1998.06.18.
– 11.02; 2002.05.15. -05.31.)

Országgyûlési képviselõ önkormányzati vezetõk önkormányzati típus szerinti megoszlása

Önkormányzati típus
Megyei
Megyei jogú városi
Fővárosi és kerületi
Városi
Községi
Összesen

8
9
8
19
2
46

Fidesz,
SZDSZ
KDNP
1
4
1
2
17
4
2
27

Somogyért
Szövetség

Összesen
1
1

10
13
11
36
6
76

Országgyûlési képviselõ önkormányzati vezetõk pártok szerinti megoszlása

Mandátum
I. fordulóban
II. fordulóban
Területi listáról
Országos listáról
Összesen

MSZP
12
14
20
0
46

Fidesz,
SZDSZ
KDNP
7
0
1
10
9
1
1
0
2
27

Somogyért
Szövetség

Összesen
0
1
0
0
1

19
26
30
1
76

évi országgyűlési képviselő-választás eredményeként
a számuk 76-ra növekedett. Ma a parlamenti képviselők
csaknem 20 százaléka polgármester, vagy megyei közgyűlési elnök. A politikai érdekérvényesítés jellegéből
adódóan eltérő súllyal vannak jelen a parlamentben a különböző típusú helyi önkormányzatok vezetői. A megyei
jogú városi polgármesterek (59%) és a megyei közgyűlési
elnökök (52,6%) többsége országgyűlési képviselő. Jelentős a fővárosi vezetők parlamenti részvétele (45,8%) is.
A kisvárosi polgármestereknek a 14 százaléka lett országgyűlési képviselő, a (nagy)községi polgármesterek közül
a mandátumhoz jutottak aránya viszont – mindösszesen
hatan vannak – jelentéktelen.
A legtöbb önkormányzati vezetőt az MSZP juttatta
a Parlamentbe. Az országgyűlési képviselővé választott
első számú önkormányzati vezetők több mint 61 százaléka szocialista politikus. Jelentős számú, de lényegesen
kisebb arányú (35%) a Fidesz, KDNP önkormányzati
lobbi-csapata.
A kérdés ugyanaz, ami négy éve volt: vajon a helyi hatalomgyakorlásban érdekelt, kettős funkciót betöltő önkormányzati vezetők mennyiben lesznek képesek érvényre juttatni a sajátos önkormányzati érdekeket.

A Somogy megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
közgyűlések elnöke, a budapesti főpolgármester, továbbá
az ajkai, a balassagyarmati, a balatonfüredi, a bábolnai,
a dunaújvárosi, a gödi, a hatvani, a komáromi, a lenti,
a makói, a mezőkövesdi, a nagynyárádi, a szentesi, a szerencsi, a székesfehérvári és a visegrádi polgármester, valamint a főváros XI., XIII., és XV. kerületének első emberei: összesen huszonketten vannak.
Korántsem valamennyien vallanak azonos elveket,
politikai nézeteik is jórészt különbözőek, de összeköti, s az önkormányzatuk számára fontos ügyekben tán
egyezségre, megegyezésre is készteti őket a parlamentben
egy láthatatlan kötelék. Huszonkét országgyűlési képviselő, akiknek a számára az ország és az önkormányzatok

CSAPAT

MSZP

sorsa nem válhat el egymástól, akik a törvény-előkészítések folyamatában az önkormányzati szempontokat világossá tehetik, akik a sajátos, valamennyi parlamenti képviselő által sokszor nem érzékelt, vagy tudomásul nem
vett önkormányzati érdekek érvényesítésének szükségességéről frakciótársaikat esetleg meggyőzhetik.
Illúzió? Lehet.
Tán ha lehetőségük volna rá, akkor se teremtenének
maguknak önálló frakciót.
Ám ők huszonketten mégiscsak egy csapat. A TÖOSZ
tagönkormányzatainak országgyűlési képviselői mandátumot nyert első számú vezetői alkotják.
Ha akarják, ha nem.
A. G.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Sokan vélik úgy, hogy az országgyűlési választásokon dr. Gyenesei István, Somogy
megyei elnök nyújtotta a legﬁgyelemreméltóbb teljesítményt, hiszen civil szervezet, a Somogyért Szövetség színeiben
jutott be a parlamentbe. Az ötvennyolc éves politikus
szerint pártoktól független hely az övé, ám a szövetség
ugyanúgy kötelezi őt munkájában, mint a párt jelöltjeit
a párttagság. Megválasztása után, tudósítónk, Lőrincz
Sándor kérdéseire válaszolt.

CIVILKÉNT
a parlamentben
– Különös üzenete van annak, hogy
választókerületében nagy fölénnyel
győzött, hiszen ez azt is jelenti, hogy
a civilek helyet követelnek maguknak
a döntéshozatalban.
– Választókerületemből százharminchét civil szervezet nevesítetten
is támogatott. Helyzetem hasonló
a köztársasági elnök jelöléséhez, akit
szintén a civil világ indított. Képviseletük mellett legalább olyan fontos, hogy megpróbálom a civilizációt is bevinni az országház falai közé,
mert úgy vélem: sok esetben meglehetősen távol áll az emberi civilizációtól az ott uralkodó stílus. Ha pedig
ez a bevett gyakorlat a nemzetközi
döntéshozatalban, akkor javaslom:
ne vegyük át.
– Milyen múltja van a Somogyért
Szövetségnek?
– Tizenkét éve száznégy közéleti
személyiség alapította. Jelenleg több
mint négyezer tagja, s több mint
hatezer pártoló tagja van. Elsősorban karitatív, támogató tevékenység jellemzi. A somogyi egyetemisták és főiskolások ösztöndíj-támogatási rendszere keretében például az
elmúlt években több mint 90 millió
forintot adtunk át a leendő értelmiségieknek. Százhetven alkalommal
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esti beszélgetésekre hívtuk a települések lakóit, s ezeken történelemről,
családról, békéről, sportról, szociális
gondoskodásról, hitről és irodalomról
egyaránt szó esett. Gyűjtünk külföldi adományokat is, hogy eljuttassuk
a nagycsaládosoknak, a romáknak,
a munkanélkülieknek s az iskoláknak.
A kétszáznegyvenöt somogyi település több mint felében működik Somogyértos testvérszervezet, de minden településen van tagunk és/vagy
pártoló tagunk.
– Ön tartósan jelen van a közéletben. Harminchét esztendősen lett
az ország legﬁatalabb megyei tanácselnöke. Többek szerint már jóval korábban a Parlamentben vagy legalábbis az országos politikában lett volna
a helye. Mi motiválta mostani indulását?
– Néhány dolognak számomra
mindig különleges értéke volt, de lehet, hogy azért, mert nem ismertem
eléggé, s túlmisztiﬁkáltam őket. Gyerekkoromban például mindenáron
szerettem volna meg nézni az Akropoliszt, aztán amikor először láthattam a valóságban, egy kicsit csalódtam, mert túlszíneztem a képzeletemben. Az egyiptomi piramisok
is ilyenek, amelyekhez azonban még

nem jutottam el. Az olimpia ugyancsak vágyaim között szerepelt – sportolóként nem, de sportvezetőként részese lehettem a játékoknak –, mint
ahogy az országgyűlési képviselőség
is. Úgy gondoltam, hogy ez koronája
lehet a politikusi tevékenységnek; jóllehet, ma már pontosan tudom: nem
ez a non plusz ultrája, de mégiscsak
a parlament a legfőbb törvényhozó
hely. Azzal is tisztában vagyok: jóval
előbb bejuthattam volna, ha tagja vagyok valamelyik pártnak, vagy elfogadom a jelöltségét. Nem tagadom: így
nehezebb volt az út, de szebb a siker.
– Mi jelentette az igazi örömöt?
– Az, hogy a nevem előtt vagy után
ott áll: Somogyért. Fantasztikus érzés
volt ez, csakúgy, mint az országtérkép, amelyen a narancssárga és a piros foltok mellett megjelent egyetlen
világító citromsárga pötty. Az pedig
én vagyok.
– Miért citromsárga a Somogyért
színe?
– Azért, mert ez a szín a derűt,
a szabadság vág yat, az aktivitást
és a megvilágosodást jelenti.
– Ki gratulált elsőként telefonon?
– Egy kis falucska, Rinyaújnép polgármesterasszonya, aki este 7 óra 4
perckor egyben azt is tudatta velem:
náluk már összeszámolták a szavazatokat és a szavazók mindegyike rám
voksolt. Aztán folyamatosan égtek
a telefonvonalak, és százszámra jöttek
az SMS-ek, az e-mailek, a levelek.
– Somogy, ez az országnyi megye
eddig is rendre hallatott magáról,
az itt folyó kezdeményezésekről. Elég,
ha a közigazgatási reformot, a polgármesteri gyűléseket említem, vagy
azt a tényt, hogy néhány éve innen indult el a kezdeményezés: alkossa meg
minden magyar település a címerét
és a zászlaját.
– Annak ellenére, hogy Somogyország gazdasági mutatói hagynak kívánni valót maguk után, s ezt egy megyei közgyűlési elnök nehezen tudja
befolyásolni, különösen a rendszerváltás után, valóban megpróbáltuk
folyamatosan ráirányítani a ﬁgyelmet
a somogyi kezdeményezésekre. Ilyenek voltak az országban elsőként nálunk megszervezett társulások, a polgármesteri gyűlések a civil szervezetekkel, vagy ilyen a szépkorúakkal

Az országgyűlési választások első fordulója után a somogyi 6-os választókerület visszalépett MSZP-s jelöltje dr. Gyenesei Istvánnak, a Somogyért
Szövetség jelöltjének a támogatására kérte szavazóit. Rákóczy Attila a viszszalépését így indokolta: „Egyrészt elfogadtam a választók többségének akaratát, másrészt ezzel is hozzá kívántam járulni ahhoz, hogy a térség számára
a leghasznosabb és már az első fordulóban is legtámogatottabb jelölt lehessen
a körzet országgyűlési képviselője, szemben a pártlistáról már parlamentbe
került, de várhatóan ellenzéki szerepbe kerülő Kuzma Lászlóval. Ezért cserébe semmi kompenzációt nem kaptunk és nem is kértünk. Nekünk elég, ha
a Somogyért Szövetség jelöltje megelőzi a Fidesz jelöltjét, és eléri azt, ami nekem most nem sikerült.” Megválasztása előtt Gyenesei István is nyilatkozott:
„Tudomásul vettem, hogy Rákóczy Attila visszalépett. Logikus volt a döntése,
hiszen bár tisztes eredményt ért el, nyerési esélyei a második fordulóra már
nem voltak. Megköszöntem az irányomba tett gesztust és április 23-án az
eddig rám szavazók mellett számítok azok támogatására is, akik az első fordulóban a negyedik helyen végzett Vértes Györgyre és a visszalépett Rákóczy
Attilára adták voksukat. Mindezt nem előzte meg alkudozás. Mi értelme lett
volna. Első helyen állok és a bekerülve a parlamentbe véleményemet középről
hitelesebben mondhatom el, mint bármely frakcióban.Szeretném magamat
annyira gerincesnek tudni, hogy csak a térség és egy nyugodt Magyarország
megteremtésének érdekeit nézzem. Aki engem ismer, az tudja, hogy adott szavamat minden körülmény között betartom. A Somogyért Szövetség jelöltjeként indultam és ez a választás második fordulójára se változott. A somogyi
emberek bizalma számomra mindennél fontosabb.”

KÉT NYILATKOZAT

való törődés. Nem véletlenül nyertük
el a közelmúltban az Idősbarát önkormányzat címet. Aztán ilyen az önként
vállalt feladatok sora, külön pénzügyi
forrás elkülönítése a saját erőre, az Alpok-Adria Munkaközösség működtetése, a közvetlen szakmai segítségnyújtás a településeinknek, de említhetem a Különleges asztali örömök
Somogyban elnevezésű rendezvénysorozatunkat vagy az Örökségünk –
Somogyország Kincse kitüntető cím
odaítélését egyes szellemi teljesítményeknek, kulturális, néprajzi, építészeti vagy szakrális értéknek. No meg
a Megyeházában lévő címertermünkre is büszke vagyok, hiszen az országban tudomásom szerint csak nálunk
van kifüggesztve a megye valamennyi
településének címere.
– Régóta folyik a polemizálás, marad-e, megy-e a megye? Ön hogy látja,
szükség van erre a szintre a közigazgatásban?
– Úgy vélem: előbb-utóbb az önkormányzati középszint a régió lesz.
Ez nem jelenti azt, hogy megszűnnek
a megyék, csak más funkciót kapnak,
megváltozhat a közigazgatási szerepük. Erősödhet a régió, de nem a megyék kizárólagos feladatainak, hanem
a jelenlegi kormányzati szerepkörök
átvállalásával.
– Milyen tervekkel foglalja el parlamenti székét?
– Ma sem a gazdasági helyzet, sem
a politikai széljárás nem kedvez a kistelepüléseknek, a falvaknak, miközben jómagam is osztom, hogy racionálisan kell gondolkodni, s nem lehet
a támogatásokat meggondolatlanul
szétszórni. Iskolát sem kell építeni
és fenntartani mindenütt, de az értékeket, akár a megszűnt értékeket
meg kell tartanunk. Nem szabad sablonosan gondolkodni, hanem ismerve
a települések adottságait, igényét, belső világát, kell meghozni a döntéseket. Reményeim szerint előfordulhat
az is, hogy visszakerül a kistelepülés
óvodája, újra lesz alsó tagozat és posta
is működik majd egy-egy faluban. Újjá kell tehát építeni a vidéket, növelve
a kisvárosok szerepét is.
– Ha „megkínálnák” egy miniszteri
hellyel, elfogadná?
– Az egyik énem azt mondja: ha
felkérnének, mindenképpen meg-

gondolnám, s nehezen tudnék nemet
mondani. A másik meg azt: örülnék,
ha nem kínálnának meg, mert akkor
anélkül kerülnék a parlamentbe, hogy
nemet kellett volna mondanom.
– Eddig is számos tisztet töltött be.
A mostani mégis új helyzet elé állítja
az amúgy is toleráns családot.
– A képviselőség miatt nem kerülhet hátrányba a családom. Jóllehet,
három felnőtt gyermekem és három
unokám van, mégis vágyom arra,
hogy együtt legyek a feleségemmel.
Judit, aki tagja a kaposvári közgyűlésnek, hetente három napon; kedden,
szerdán és csütörtökön tanított. Most
ez megváltozik, hogy a parlamenti
időszakban ő is velem lehessen. S ha
már a hét egy részét a fővárosban töltöm, így egy kicsit közelebb kerülhetek Győrben élő lányomékhoz is.
– A családon kívül honnan merít
erőt? Mitől töltődik fel igazán?
– Úgy vélem, a nap huszonnégy
óráját jól beosztva tudom eltölteni,
s hogy ez így lehet, az a közvetlen közelemben élőknek, a közösségeknek
köszönhetem, valamint az istenhitnek. Az Úr segítsége nélkül nem juthattam volna idáig, s nem végezhetném ilyen ritmusban a munkámat,

a szolgálatomat, hiszen tizenhét éve
vagyok választott vezetője Somogynak. Ezért tartom rendkívül fontosnak a településekkel való kapcsolatot,
amelyet képviselőként sem szeretnék
elhanyagolni, sőt fokozott ﬁgyelmet
szeretnék rájuk szentelni.
– Jut-e idő ezután vadászatra?
– Eddig is egyre kevesebb jutott, de
abban bízom, hogy évente legalább
öt-hat alkalommal ezután is vállamra vehetem a puskámat.
– A televíziónézők népes tábora láthatta, hogy egy leﬀegő, piros alsót húzott a választás napján, s azt meglehetősen jó hangulatban mutatta meg
országnak-világnak...
– Ez egy sportnadrág, amiben serdülőkoromban versenyeztem. Középiskolásként ebben atletizáltam,
s nyertem magyar bajnokságot 1500
méteres síkfutásban. Ettől kezdve
ez lett a kabalanadrágom. Minden
fontos eseményen ezt viseltem, jóllehet: az idő vasfoga már kikezdte.
Érettségin, egyetemi felvételimen,
az esküvőnkön, a gyerekek születésekor is ezt húztam fel, s miért ne tettem volna ugyanezt a választás két
fordulóján? Igérem: a parlament alakuló ülésén is rajtam lesz.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl,
volt egyszer egy szegény ember s annak három ﬁa. De olyan szegény volt ez
az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Valahogy így kezdődik a mese a kis kondásról, a szegény ember három ﬁának egyikéről, akinek a mese végén birodalma lett.

A KIS KONDÁS
és a

birodalma

Történetünk kis kondásának és két
fivérének igen szegény ember volt
az apja, a fél lábát otthagyta a nagy
háborúban, a helybéli templomban
szolgált (kántorként, vagy tán a harangot húzta), ott, ahol a kis kondás
édesanyja is, aki takarította és díszítette az isten házát.
Abban az országban (az üveghegyeken innen), ahol a kis kondás felcseperedett, a nagy háború után egy
kisgyereknek csak tanulni és sportolni lehetett. Na meg dolgozni napestig: a kis kondás, aki egy nagygazda
disznóit őrizte-etette-pucolta, s aratáskor meg nem állt egy álló napon
át, az iskolában is állóképesnek bizonyult: igen jól atletizált és minden
tantárgyból kitűnő érdemjegyekkel
örvendeztette meg a szüleit.
Abban az országban, ahol a kis
kondás édesanyja takarította és díszítette az isten házát, akkoriban a reakció bástyájának nevezték a templomot, s összesen hat középfokú iskolában taníthattak papok, a többi
hasonló intézmény bezárattatott.
Menyhért (ez volt a kis kondás neve)
sehol másutt nem végezhette el a középiskolát, csak ezek egyikében: nem
vették fel máshova. Amikor pedig elvégezte, a kitűnő bizonyítványa nem
szűntette meg az egyetem jogi karán
az osztályidegennek nevezett (értsd:
a dolgozók osztályába nem való) je-
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lentkezők számára előre kialakított
helyhiányt. Jóakarói tanácsára nem
fellebbezett, munkahelyet keresett
és talált (az ország egyik vállalatának
pénztárosa, majd adattárának vezető adminisztrátora lett), hogy másfél
esztendő múltán esélye legyen bejutni
egy tanítóképző főiskolára. Bejutott.
Hogy tanulhasson, szociális segélyt,
s mert jól tanult, ösztöndíjat kapott.
A főiskola csapatában kosárlabdázott,
emellett az iskola színeiben, atlétikában ért el olyan eredményeket, hogy
amikor ottani tanulmányait teljes sikerrel befejezte, az oklevele mellé egy
kollégiumi sportállás-ajánlatot is kapott. Elfogadta volna, de szülőfaluja hatalmassága, a hunyai párttitkár

(mert akkoriban az ország minden
településén az egyetlen párt helyi titkára volt az úr), aki egyébként sohase
látta őt, erre az állásra egy úgynevezett káderlapon a sportállás betöltésére alkalmatlannak bélyegezte.
Abban az országban, ahol született (és jó néhány további országban
az üveghegyek innenső oldalán),
az idő tájt a káderlap volt a legfontosabb dokumentum, amely minden
emberről, így a hajdani kis kondásról
is kiállíttatott-vezettetett, s kísérte
el mindenhova, ha akarta, ha nem.
Ezért aztán amikor a matematika-ﬁzika szakos tanári állást meghirdető
kiskunfélegyházi és csorvási iskola
közül a szülőfalujához közelebbibe
jelentkezett, nemcsak az igazgatót,
hanem a csorvási párttitkárt is sietett
tájékoztatni mindarról, ami a káderlapján esetleg lehetett. Mert bizony
a káderlapok különös sajátossága volt,
hogy a tartalmát éppen azok nem ismerhették, akikről vezették őket.
Na hát, mondta Menyhér t nek
a párttitkár, majd az igazgató is, ne
törődjék az elvtárs azzal, amit az elvtársról az elvtársak írtak, dolgozzék
becsülettel. És azért mondhatták,
amit mondtak, mert akkortájt ebben
az országban beköszöntött az Aki
nincs ellenünk, az velünk van jelmondat elnézőbb időszaka, amikor
– némely ellenforradalmárnak minő-

sített elítélt kivételével – még a közelmúltbeli osztályidegenek is elvtárssá
lényegültek.
Menyhért tehát csorvási tanár
lett, 1959. augusztus 1-jét írtak akkor, s egy idő után – a kis kondás ezt
sohase gondolta volna – káder is.
Szilágyi Menyhértnek az volt a hitvallása, hogy a segítséget, amit gyerekként megkapott, a gyerekeknek
adja vissza.
Tanított, tanított, tanított. És a helyi vegyes karban énekelt (a zenei alapokat még papdiák korában sajátította el). És az önkéntes színjátszók körében tanulta-játszotta a szerepeket.
És a csorvási sportélet egyik legfontosabb embereként dirigálta a labdarúgó csapatot.
Ismeretterjesztő előadásokat tartott a megye falvaiban, s maga lett ismert megyeszerte.
A Természettudományos Ismeretterjesztő Társaság TIT-ként ismert
szervezetének szaktitkári állásával
kínálták meg, kétszeres ﬁzetéssel. Elfogadta az ajánlatot, de rövid idő múlva – a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen megszerzett friss
diplomájával a tarsolyában – visszatért az akkor már életútjának vallott
pályára: ismét, s most már középiskolás fokon tanított. Tanítónőt vett
feleségül.
Tanácstag 1963-ban lett, majd
1965 közepén a tanácselnök társadalmi (magyarán ﬁzetés nélküli) helyettese. Fizetést csak tanárként kapott, s Csorvás második embereként
nem hagyta ott sem a színpadot, sem
az edzői kispadot.
Miután a csorvási középiskolai oktatás kérészéletűnek bizonyult, kezdeményezője és szervezője volt a helyi oktatási-művelődési intézmények
integrált, új formációjának, amelynek, amikor Csorvási Általános Művelődési Központ néven – minden
jogszabályi háttér nélkül – 1971-ben
megszületett, a gazdasági igazgatóhelyettesi tisztségét vállalta-látta el.
Mindösszesen húsz ilyen intézmény
volt akkor ebben az országban, amelyeket, mert nem tudták sehová besorolni őket, rendre támadtak az illetékesek; az úgynevezett Ellenőrző
Bevételi Főhatóság, meg más hivatalos és nem hivatalos hatóságok főem-

bereivel Szilágyi Menyhért a húszak
szövetsége képviseletében vívta meg
sikerrel az országos csatát.
Talán ekkor lett – minden erre irányuló szándék nélkül, s vélhetően akarata ellenére – politikus.
A kis kondás mindörökre és elsősorban a szolgálat képességét sajátította el: előbb egy nagygazdát szolgált,
aztán gyerekeket, majd kisebb-nagyobb, s az idők folyamán mind kiterjedtebb felnőtt közösségeket. Már
nem lepődött meg azon, hogy amit a
tanácsüléseken mond, annak súlya
van. És amikor 1975 májusában menesztették a falu tanácselnökét, a falu
lakói és vezetői természetesnek vették, hogy a gyakorlott helyettese veszi
át az ügyek irányítását. Olyannyira
természetesnek, hogy a felsőbb szervek illetékeseiben fel se merülhetett
mást ültetni –1975. november 1-jén
– a tanácselnöki székbe. Ez a szék ma
is megvan és Szilágyi Menyhért azóta is a települési lakóközösség első
embere.
Tanított volna még, de nem lehetett ott minden órán, a katedráról le
kellett lépnie, a tanórák kezdetét jelző csengőszó hallatán sokáig összeszorult a szíve.
Csorvási birodalma ügyeit 1981
óta a megyeházán is képviseli, akkor
lett a megyei tanács tagja, ahol egy
bizottsági vezető tisztségét is megörökölte. A rendszerváltoztatás ebben a megyében – miután a megyei
tanács elnöke a maga elnöki funkciójából angolosan (vállalatvezetőként)
távozott, majd a tanácstagok Szilágyi
Menyhértet választották meg helyette
– az ő, úgymond társadalmi vezérletével ment végbe, s azóta is a megyei
önkormányzat választott tisztségviselője, 1998 óta egy hosszú nevű bizottság (az oktatási, közművelődési,
vallásügyi, ifjúsági és sportbizottság)
vezetője.
Csorvás tanácselnöke az Urbanisztikai Társaság tagjaként vállalt szerepet a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége megalakításában:
s amiért ez ügyben a megye településeinek tanácselnökeit felkereste, sikerült kivívnia a megyei pártbizottság
rosszallását: hagyd abba, Menyhért,
mondták neki, nem kéne szervezkedned ilyen zavaros időkben, nincs is

értelme az ország településeinek érdekeit szembeállítani az ország érdekeivel. Miért lenne nekünk jó egy ilyen
szervezet, ezt kérdezték tőle a tanácselnökök. Azért, felelte erre ő, hogy rólunk nélkülünk ne születhessen jogszabály. Ez tetszett nekik.
Mert 1989. február 10-én, amikor
a majdani helyi önkormányzatok érdekszövetségének létrehozását előkészítő bizottság megalakult (amelynek
negyvened-magával Szilágyi Menyhért is tagja volt), a pártállami tanácsrendszer helyi vezetői nem feltétlenül,
s közülük már kevesen voltak a központi hatalom hűbéresei. Ez a bizottság – amely a leendő érdekszervezet
elnökségeként funkcionált –, miután
560 települési tanácstestület döntött
a belépés mellett, 1989. július 5-ére
azért hívta össze e testületek képviselőit, hogy alapszabályt alkotván,
az önkormányzati érdekszervezet
megalakulását a maguk első közgyűlésén, még a rendszerváltoztatás
és az önkormányzatok megválasztása
előtt deklarálják. Szilágyi Menyhért
ezen a közgyűlésen fejtette ki, hogy
az elfogadott alapszabály a demokratikus építkezés lehetőségét teremtette meg, mert egyenértékűvé tette
a főváros, a fővárosi kerület, a nagyváros, a kisváros, a község és az elöljáróság képviselőinek szavazatát.
Ő szorgalmazta, hogy a közgyűlés
állásfoglalásban rögzítse: nem csupán véleményezőként, hanem kezdeményezőként kíván részt venni
a törvény-előkészítés folyamatában.
„Olyan szövetséget akarunk – mondta –, amely valós, törvényileg garantált gazdasági alapokon működő önkormányzatokért küzd, amely szövetség az általa képviselt nagyszámú
lakosság érdekében támogat monden,
az önkormányzatok érdekét szolgáló
kezdeményezést, függetlenül attól,
hogy kinek a kezdeményezése. Olyan
szövetséget szeretnénk, amely azonosul az önkormányzatokkal, egyenlőnek tekinti tagjait, lehetőséget nyújt
az egyenlő jogok gyakorlására, s fölvállalja minden település érdekeinek
képviseletét.”
A kis kondásról szóló mese az üveghegyek innenső oldalán már-már beteljesedett: neki magának tekintélyes
szerepe volt abban, hogy kerek egy
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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esztendővel az önkormányzati választások előtt, még a pártállam hűbéri társadalmában valóságos önkormányzati birodalom született.
Az 1989. október elsejei állapotot rögzítő nyilvántartás szerint a TÖOSZnak 652 települési testület volt a tagja, s a legnagyobb arányban Szilágyi
Menyhért megyéjéből regisztráltak
belépőket.
Az ország első önkormányzati érdekszervezetének tagja volt ekkorra Békés megyéből Battonya, Békés,
Békéscsaba, Gyomaendrőd, Gyula,
Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas
és Szeghalom városok, Csorvás, Dévaványa, Gádoros, Kevermes, Kondoros, Medgyeseegyháza, Tótkomlós,
Vésztő nagyközségek, továbbá Békéssámson, Bucsa, Gerendás, Geszt, Kétsoprony, Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Kötegyán, Magyarbánhegyes,
Medgyesbodzás, Mezőgyán, Méhkerék, Nagykamarás, Okány, Pusztaföldvár, Sarkadkeresztúr, Telekgerendás és Zsadány községek tanácsa.
Szilágyi Menyhért ma némi nosztalgiával gondol vissza az 1990-es
évek szervezetére – amikor az ügyvezető elnökség tagjaként számos törvénytervezetet a testület többi tagjával együtt maga is véleményezett –,
mert kevesli a törvénytervezetek véleményezésére manapság jutó időt. Sajnálja, hogy 1991 után, amikor néhány
éven át a Megyei Önkormányzatok
Szövetsége vezető testületében a megyei elnököt sokszor kényszerült helyettesíteni, a TÖOSZ hasonló, de nagyobb közösséget képviselő grémiumában nem vállalt szerepet. Ezt azért
sajnálja, mert meggyőződése, hogy
nem a meghatározott típusú önkormányzatok, hanem az önkormányzatok általános érdekeinek érvényesítésére törekvő szervezet útválasztása a helyes. A TÖOSZ elnökségének
1999-ben lett újra tagja, Csorvás polgármestereként azóta is e manapság
mintegy 1800 helyi önkormányzatot
tömörítő szövetség társelnöke.
A csorvási önkormányzati választásokon mindig más volt az ellenfele, ám négyszeri megválasztásának
aránya (1990-ben 86 százalék, 1994ben és 1998-ban egyaránt 84 százalék a pártjelöltekkel szemben, 2002ÖNKORMÁNYZAT
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ben „csak” 69 százalék egy helyi civil
szervezet jelöltjével szemben) rendre
tükrözte, hogy a helybéliek tartósan
bíznak benne.
Csorvás viszonylag ﬁatal település,
jövőre lesz éppen 150 éves. Valamikor
réges-régen templomos falu volt a helyén, egy Árpád-kori, s az arra épült
középkori templom romjait alig egy
évtizede tárták fel itt, ahol az 1400-as
évek derekától az 1595-ös török pusztításig a Hunyadiak, majd a gerlai Ábrahámﬀyak birtokolták a különlegesen jó minőségű termőföldeket.
A törökök kiverése után a leghoszszabb ideig Gyula város bérelte e helyt,
az általa idetelepített jobbágyok leszármazottai jobbára gróﬁ cselédek,
napszámosok voltak az 1857-től önállóan adózó, sakktáblaszerűen kiépített, később postával, vasútállomással, iskolával, s néhány más intézménnyel gyarapodó, hat vallásfelekezet magyar, szlovák és román
hívői által lakott településen. Amely
először a múlt század elejétől 1950-ig
viselhette a nagyközségi titulust.
A nagy háború innen is követelt áldozatot, de a végét felszabadulásként
élték meg a helybéliek: földet kaptak,
nem is akármilyet. Igaz, nem sokkal
később, amikor a település a nagyközségi rangját elvesztette, az 1950-es
évek legelején az újdonsült kisbirtokosokat közös tulajdonlásra és közös
termelésre k(ény)sz(rí)tette a nagypolitika, de nem jártak rosszul mégsem:
a hatezer hektáros, viszonylag fejlett
mezőgazdasági nagyüzem sokaknak
rendszeresen adott munkát, kölcsönzött másoknak modern gépeket, teremtett a termények jó árú értékesítéséhez szükséges tároló kapacitást.
Meglehet e nagyüzemi termelés
játszott szerepet abban, hogy a falu
1970-ben visszaszerezte nagyközségi
rangját, mint ahogy nem a véletlen
számlájára írható, hogy a szövetkezeti forma ezen a földön – bár „csak”
négyezer hektáron – mindmáig fennmaradt, s hogy a termékszerkezet-váltás technológiai hátterét átgondolt
beruházásokkal megteremtő német
többségi tulajdonos mellett a résztulajdonos Csorvási Gazdák és Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő
Szövetkezete egyfajta integrálóként
a helybéli magántermelőket is jól

eladható termények termesztésére
készteti.
Szilágyi Menyért viszonylag idős
polgármester; jövőre lesz éppen hetven éves. A 2005. július 1-jétől városi
rangot nyert település legintenzívebb
fejlesztésének korszaka az ő nevéhez
köthető.
Ma már szerencsés körülménynek
tartja, hogy a faluja annak idején
nem volt célcsoportos beruházásra
kijelölve. Az itt élők egy részének tuti munkahelye van Békéscsabán (23
km), vagy Orosházán (15 km), jók az
utazási körülményeik, s nem fenyegeti őket egy idetelepült cég esetleges csődje. A célcsoportos beruházás
helyi hiányának is volt ára, persze:
az infrastruktúra kiépítéséhez csak
csurrant a támogatás, amit az önkormányzat a lakosság áldozatvállalása
révén lehetett képes a szükséglethez
igazodó mértékben kiegészíteni.
Szükséglethez igazodó mérték?
Ugyan ki mondja meg, hogy mire
van szüksége a csorvási lakosnak?
Szilágyi Menyhért és testülete megmondta: mindenre. Mindenre, amire az ország másutt élő lakosainak is
szüksége van. Mindenre, amire hajlandó áldozni maga is. Jó minőségű
ivóvízre (meglett). Elektromos energiára (meglett), a fűtéshez földgázra
(meglett). Teljes körű csatornahálózatra (tavalyra kiépült az is!). Jó minőségű utakra (ezek csak meglesznek,
mára az utak 68 százaléka szilárdburkolatú). Megfelelő egészségügyi ellátásra (megvan), jó iskolára (azt most
korszerűsítik), szociális ellátó rendszerre (az már itt teljes körű), új lakásokra (nemrég adták át a fecskeházat,
amelybe tizenhat család költözött).
Szélessávú internet-hozzáférésre minden portán (erre most nyertek pénzt
Szabadkígyós és Elek önkormányzatával közösen). Kellemes környezetre (ebbe aztán minden beletartozik,
még a vadászati turizmus fejlesztése
is, amire a Leader+ programból a környező települések önkormányzataival
együtt legombolt százmillió forintot
is rákölthetik), és így tovább (merthogy a szükségletet növeli, ha kielégítik: evéssel jön meg az étvágy).
Egyedül a szennyvízcsatorna kiépítése milliárdokkal gazdagította Csorvás lakóit. A beruházás jelentőségét

azok érzékelik igazán, akik korábban
hetente várták a szippantós kocsit.
A beruházás folyamatát át kellett
élni, meg kellett szenvedni, és áldozni is kellett rá mindenkinek.
A képviselő-testület legelőbb portánként 90 ezer forintban állapította
meg közműfejlesztési hozzájárulás
mértékét az egy összegben fizetők
számára, a részletekben ﬁzetők számára pedig 100 ezer forintban, amit
azonban ötven hónap leforgása alatt
– tehát kétezer forintos részletekben
– tartoznak kiﬁzetni.
Aztán a céltámogatás igénybevételéhez megalakult a társulás, majd felkért szakemberekkel előkészíttették
a közbeszerzési eljárást (öt vállalkozás vásárolta meg a tendert), a pályázók közül a testület választott.
A ter vek el készítését követően a tendert nyert fővállalkozó cég
a csaknem négymilliárd forint értékű beruházáshoz tavaly májusban
– a szerződésben foglaltaknak megfelelően – helyi és környékbeli munkavállalókat foglalkoztató kivitelezőkkel láttatott hozzá. A befejezéséhez
hat hónap kellett.
Ezt a félévet sokáig fogják emlegetni Csorváson. Merthogy járhatatlanok lettek az utak, olykor megközelíthetetlenekké váltak az ingatlanok.
Amelyek tulajdonosaival folyvást
egyeztetett a munka koordinálásával megbízott projektvezető. Örömünnep volt, amikor a megpróbáltatásoknak vége lett.
Miután Varga Zoltán, a megyei
közgyűlés elnöke egy gombnyomással elindította a rendszert, s a fővállalkozó országát képviselő Walden Fernandez nagykövetségi kereskedelmi
attasé az ünnepi műsorba szerkesztett
spanyol dalok hallatán kellően elérzékenyült, Szilágyi Menyhért polgármester annak jelentőségét méltatta,
hogy a rendszerbe minden ingatlan
beköthető. Azt mondta, hogy ehhez
hasonló létesítmény nemcsak a megyében, hanem az országban is kevés akad, de tán a legszívesebben azt
mondta volna, hogy a Földön nincs
ilyen.
Ha manapság eszébe jut a kis kondás, aki ő volt valaha, az azért van,
mert a számára e hajdani cselédfaluban tágult ki a világ.

Eurégiós népzenei verseny színhelye is az új művelődési ház

Ahol nyaranta nemzetközi lakodalmast és gasztronómiai napokat,
búzafesztivált és ugyancsak nemzetközi kézi aratóversenyt rendeznek,
ahol Bartók Béla születése 125. évfordulója alkalmából idén tavasszal
már a második eurorégiós Duna-Kőrös-Tisza-Maros népzenei versenynek adott helyet az új művelődési ház,
ahol tavaly a várossá avatást felvidéki,
vajdasági és erdélyi testvértelepülések
delegációi a csorvásiakkal együtt ünnepelték, ahol civil szervezetek sora
ápolja a hagyományokat, s ezek egyike, amelynek elnökségi tagja, rá ró
feladatokat.
Hag yományon a lapu l, jelesü l
a vályogvetés hagyományán a biotégla-gyártás feltételeinek helybéli
– nyolc környékbeli település leghátrányosabb helyzetű lakóit munkához juttató – megteremtésének terve
is, amihez egy hosszú nevű pályázat
(„küzdelem a munka világából való
kirekesztés ellen”) benyújtása révén
az Európa Unió szociális alapjából
remél pénzeket.
Hogy polgármester lesz-e ennek
a gyárnak a megépítésekor, azt nem
tudja megmondani. Azt se, hogy egyáltalán megpályázza-e a – most már –
városvezetői tisztséget, avagy nem.
Nyugdíjba ment volna ő már négy
évvel ezelőtt, legalábbis foglalkoztatta
a gondolat, de ezt a gondolatot kiver-

ték a fejéből. Még a településen működő pártszervezetek is – a Fidesztől
a Munkáspártig – arra kapacitálták,
hogy ne hagyja abba. Komolyan gondolhatták a kérésüket, mert míg a három korábbi alkalommal pártjelölttel
szemben győzött az önkormányzati
választáson, 2002-ben vele szemben
semelyik párt se állított jelöltet, csak
a civil szervezetek egyike.
Érdekesség, hogy ezt az ellenfelét
nehezebben – a szokásosnál kisebb
arányban – győzte le.
További, csorvási sajátosság, hogy
önkormányzati képviselőnek választásról választásra mind többen jelöltették magukat (legutóbb harmincöten), s hogy a választók közülük
pártjelöltet nem juttattak még a testületbe.
Szilágyi Menyhért feltett szándéka
volt az idén egy nála ﬁatalabb jelöltnek átadni a stafétabotot. Elhatározását az ingatta meg, hogy a polgármesterségre pályázók már az országgyűlési választások idején megkezdték
egymás lejáratását. A lejáratás az ő
szemében rombolás. És nyugdíjasként
nyugtalanítaná, ha egy új polgármester a rombolás szellemét jelenítené
meg, s feszültséget keltene az 1990
óta folyvást építésre törekvő, a pártpolitikai vitákat csak hírből ismerő
testületi tagok körében.
Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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JÁTÉKFESZTIVÁL
SZOMBATHELYEN

Az utóbbi évtizedekben mind ismertebbé és kedveltebbé vált szombathelyi kulturális és sportprogramok sorát új rendezvénnyel bővíti
idén a város önkormányzata: június 13-a és 17-a között a Sportligetben nagyszabású játékfesztivált rendez. A fesztivál szabadidős programjait a helyi Gyermekek Háza munkatársai készítik elő. Kiemelt
rendezvényének, a játszótérépítők és játszóeszköz-forgalmazók szakmai szövetsége, a MAJÁTSZ tagságának részvételével előkészített játszóeszköz-kiállítás és vásár fő szervezője a helyi M&M Pack Kft.
A 2004. évben megalakult MAJÁTSZ tagjait ennek az újságnak az
olvasói hirdetésekből ismerhetik, alább a játékfesztiválra való tekintettel ismertetjük a játszóeszköz-forgalmazásra, -minősítésre, -tanúsításra, játszótérépítésre, -üzemeltetésre és karbantartásra szakosodott tagok teljes listáját és elérhetőségüket. A szakmai szövetség célja

a jó minőségű, szabványos
játszóeszközök kínálatának
koordinálásával, szakszerű tanácsadással, a szabványossági felülvizsgálatok
elvégzésével, a megtévesztő ajánlatok és a rossz minőségű termékek forgalmazásának kiszűrésével segíteni a települési önkormányzatokat.
Munkaprogramjának része olyan rendezvények szervezése, amelyek
a szövetség tagjai számára ajánlataik bemutatására, tanácsadásra,
konzultációra kínálnak lehetőséget. A szombathelyi játékfesztivál
keretében megszervezett kiállítás és vásár e rendezvények egyike.

A MAJÁTSZ TAGJAI ÉS ELÉRHETÕSÉGÜK
Cégmegnevezés
AGMI Rt.
Hykomm Kft
Tisza Park Kft.
Vámosi és Társa Bt.
Bankó Kft.
M&M Pack Kft.
Faművesség Gemenc Kft.
WORLD 2000 Kft.
Fito System Kft.
BIBA 2000 Kft.
Tetőkert Kft.
MINDIGFA Bt.
Fadoktor Mérnöki Iroda
TÜV Rheinland InterCert Kft.
DOM-COOP Szövetkezet
ACER Kft.
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
Somlán Kft.
KERMI Kft.
OVI-Tech Kft.
Wood Shop Kft.
Prenor Kft.
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
Mertcontrol Minőségellenörző Rt.
Tokaji és Társa Kft.
Kör-Pár Kft.
Bell-Q Bt
Kovács Ferenc
Igmándy György
Granuﬂex Kft.
Szilvás 2001 Bt.
ÖNKORMÁNYZAT
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Cím
1211Budapest, Gyepsor u. 1.
2364 Ócsa, Némedi úti major
5435 Martfű, Lenin u. 1.
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
3530 Miskolc, Kont u. 9.
9700 Szombathely, Székely B. u. 27.
7100 Szekszárd, Bródy S. u. 21.
8800 Nagykanizsa, Berzsényi u. 2/A.
1133 Budapest, Váci út. 78/B.
8400 Ajka, Gyár u. 37.
1094 Budapest, Tompa u. 26/A.
2500 Esztergom, Erzsébet királyné út. 41./1.
9400 Sopron, Baros u. 24.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.
7200 Dombóvár, Krúdy Gy. u. 41.
2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 22.
1088 Budapest, József krt. 6.
7691 Pécs, Pajtás u. 18.
1088 Budapest, József krt. 6.
7501 Nagybajom, Sugár u. 26.
2051 Biatorbágy, Jókai u. 22.
9707 Szombathely, Béke tér. 1.
1051 Budapest, Vigadó u. 6.
1095 Budapest, Kvassay J. u. 1/C.
1141 Budapest, Pöstyén u. 21.
1173 Budapest, Ferihegyi út 204-206
2400 Dunaújváros, Kinizsi u. 29.
9700 Szombathely, Avar u. 24.
8420 Zirc, Reguly A. u. 54.
1037 Budapest, Bécsi út. 269
3348 Szilvásvárad, Zrínyi u. 14.
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Telefon
06-1-277-5945
06-29-378-053
06-56-450-943
06-1-420-5443
06-46-357-417
06-94-506-969
06-74-414-893
06-93-536-770
06-1-350-0346
06-88-202-670
06-1-216-4184
06-33-400-919
06-99-506-940
06-1-461-1150
06-74-462-772
06-23-335-924
06-1-210-4677
06-72-537-220
06-1-210-9439
06-82-356-017
06-23-530-498
06-94-312-951
06-1-441-1060
06-1-269-4721
06-1-383-2346
06-1-257-3731
06-25-285-024
06-94-341-221
06-88-416-169
06-1-453-0400
06-36-355-627

e-mail
agmimark@agmi.hu
info@hykomm.hu
vig@tiszapark.hu
vamibt@axelero.hu
banko@bankokft.hu
oﬃce@mmpack.hu
famuvesseg@famuvesseg.hu
world2000kft@axelero.hu
ﬁto@ﬁtosystem.hu
biba@biba.hu
tetokert@tetokert.hu
mindigfa@vnet.hu
fadoktor@fullnet.hu
thurnay@hu.tuv.com
domcoop@vivamail.hu
acerkft@enternet.hu
fvf@fvf.hu
somlan@axelero.hu
kermi@mail.matav.hu
ovitech@axelero.hu
woodshop@enternet.hu
prenor@prenor.hu
istvan.drjuhasz@bm.gov.hu
info@mertcontrol.hu
tokajikft@axelero.hu
info@kertberendezes.hu
bell-q@freemail.hu
tolig@vnet.hu
info@granuﬂex.hu
szilvasbt@axelero.hu

A Települési Önkormányzatok
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Játssz szabadon!
Az MSZ EN 1176 szabványnak és 78/2003 GKM rendeletnek megfelelő játszótéri játékok, valamint kerti
bútorok forgalmazása.
Játékeszközök jellemzői:
- minőségi telített, bélmentes fenyő, fém és műanyag
alapanyag
- TÜV tanúsítvány minden játékeszközhöz
- 5 év garancia
Játszótértervezés -kivitelezés, gyors határidővel
Ütéscsillapító aljzatok kialakítása az MSZ EN 1177
szabvány szerint
Magyarországi referenciák

JÁTÉKFALVA Kft.
levélcím:
9400 Sopron,
Ibolya u. 7., III./16.
mobil: 20/213-1412
tel./Fax: 99/506-915
e-mail: jatekfalva@fullnet.hu
honlap: www.jatekfalva.hu

Játszótéri játékot a játszótér-felülvizsgáló szakértőktől!
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mindennapok

Részönkormányzatok létrehozására 1990 óta van lehetősége a települési önkormányzatoknak. A részönkormányzati testület lakossági kezdeményezésre,
a településen belül elkülönült településrészen élők érdekeinek megjelenítésére és érvényesítésére jöhet létre. Az utóbbi években egyre többen éltek ezzel
a lehetőséggel. A Belügyminisztérium tavalyi pályázatán 36 önkormányzat
99 részönkormányzata számára összesen 913,5 millió forint értékű támogatást igényelt, s a
sikeres 33 települési önkormányzat 96 részönkormányzat támogatására mintegy 600 millió
forint állami pénzt költhet. Az elnyert összegből hatvanmillió forintot lakótelepi programokra, 73 millió forintot a közbiztonsági, közlekedési feltételek javítására, 50 millió forintot a
részönkormányzatok működési költségeinek ﬁnanszírozására, 39 millió forintot az együttműködő civil szervezetek támogatására, 350 millió forintot pedig a közösségi terek kialakítására, működtetésére fordíthatnak. Tudósítóink igen változatos összképet vázolnak a részönkormányzatok működéséről, de távol áll tőlük azt sugallani, hogy az eredményesen működő részönkormányzatok mintájára a mai anyaönkormányzatok is részönkormányzatok
lehetnének. Az összeállítás közreadása előtt itt ismételjük meg a TÖOSZ álláspontját: Magyarországon nem a választott önkormányzatok száma, hanem a polgármesteri hivatalok
száma több a kelleténél.

RÉSZÖNKORMÁNYZATOK
Gyõrgyirmóton

Bácsán

Az öt évvel ezelőttinek egyharmadával, nem egészen fél
millió forinttal gazdálkodik a Győrgyirmóti részönkormányzat az idén. Szabó Jenő, a Pro Urbe civil szervezet
színeiben politizáló elnök, aki részönkormányzati képviselőtársaival társadalmi munkában tesz eleget megbízatásának az 1350 lakosú városrészben. Szerinte ebből
a pénzből csak üggyel-bajjal, meg a vállalkozók támogatásával tudják megvalósítani azokat a programokat,
amelyek révén a valamikor önálló község közösségét öszszekovácsolják.
A testület mozgásterének szűkítését látja a győri önkormányzatnak abban a döntésében, amely a részönkormányzat költségvetésének felhasználását szabályozza. Eszerint a jelentősnek enyhén szólva nem mondható összeg öthatodát az önkormányzati intézményekre,
az iskolára, óvodára, a részönkormányzat működésére
fordíthatják, mindössze egyhatod részt költhetnek a civil
klubokra, sportegyesületre, azaz a nem önkormányzati
szerveződésekre. A megszorítás tavaly még enyhébb volt,
az akkori költségvetés feléről rendelkezett úgy a városi
önkormányzat, hogy azt a saját intézményeire és a rendezvényekre kell költeni.
Ha kis pénzből is, de azért minden évben megtartják
a gyereknapot, a falunapot. De apróbb javításokra, netán
kisebb beruházásra már nem futja. Pedig a gyirmótiak
komfortérzetét javítaná, ha a játszótéri pad eltört deszkáját
ki tudnák cserélni. S egy-egy kátyú betöméséhez jó lenne
három-négy zsák cementet, kavicsot helyben tárolni, akkor az utak rendbetétele gördülékenyebben menne.

Kevesli a bácsai részönkormányzat költségvetését Bárány
István, az 5400 lakosú településrész vezetője is, aki szintén a Pro Urbe szervezetet képviseli a győri városi testületben. Ezért is élt a város képviselő-testületi ülésén azzal
a javaslattal, hogy a településrészekben értékesített telkek
bevételének egy részét az adott városrész fejlesztésére fordítsák. Indítványa nem aratott osztatlan sikert, leszavazták.Változások mégis lesznek, mégpedig a bácsai játszótereken. A Belügyminisztérium pályázatán nyertek kilenc
millió forintot közösségi színterek fejlesztésére. Ebből
a forrásból új, biztonságos játékokat vásárolnak, s megszépítik a kisgyerekek játszókörnyezetét. Az idei mintegy
900 ezer forintos részönkormányzati költségvetésből pedig megrendezik egyebek között a hagyományos falunapot és a tóparti partit a civil szervezetekkel közösen. Finanszírozzák továbbá a Bácsai krónika című kiadványt,
amely az idén három alkalommal jelenik meg.

Balfon
A nem egészen 1300 lakosú Balf a rendszerváltoztatás
előtt került közigazgatásilag Sopronhoz. A balﬁ részönkormányzat az idén 2,5 millió forinttal szabadon gazdálkodik. A kulturális rendezvények mellett ebből a pénzből
kisebb beruházásokra, felújításokra is futja a gyógyvízéről
és fürdőjéről ismert településen. Kóczán Zoltán, a részönkormányzat elnöke elmondta, hogy a szüreti fesztivál
mellett, amelynek tradíciója van a szőlősdombok között
megbúvó településen, újabban babfesztivált is rendeznek.
Járdát újíttat fel, a sportpályához öltözőt építtet a részönA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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kormányzat, s támogatja a labdarugó csapatot. Kóczán
Zoltán fontosnak tartja szóvá tenni, hogy a soproni vagyonrendelet értelmében a Balfon értékesített ingatlanok bevételét teljes egészében Balfon használhatják fel.
Ez olyan szemléletet tükröz, amely az önkormányzatiságot erősíti. Az elnök szerint a balﬁak helyesnek tartanák,
ha a részönkormányzati képviselők is választás útján kerülnének a grémiumba.
Maróti Zsuzsa

Kaposfüreden
Kaposfüred, az egykori falucska ma már a maga 2800 lakójával a somogyi megyeszékhely része. Szép házakkal,
gondozott zöldterületekkel, sportcsarnokkal, művelődési
házzal, templommal, magángalériával fogadja a látogatót.
Jól érzik magukat az itt élők, távol a város zajától.
Dr. Heintz Tamás háziorvos régóta itt él családjával;
1995 óta tagja a részönkormányzatnak, 2002 óta elnöke, a közelmúltban pedig Kaposvár alpolgármestere lett.
Örömmel újságolta: 16 millió forintot nyertek játszótérlétesítésre, kerítés-építésre, sebességmérő elhelyezésre
a Belügyminisztériumtól, de a művelődési ház is megújul majd részleteiben. Hatszázezer forintot úgynevezett
nyitott hétvégékre nyertek, amelyek színes programokat
kínálnak helybelinek, és más kaposvárinak egyaránt.
Az utóbbi években 1,6 millió forinttal sáfárkodnak, de
korábban több pénz jutott nekik. A részönkormányzat
elnöke úgy véli: fontos a szerepük a város önkormányzatának műszaki bizottsága, s a helyi vállalkozók koordinálásában, és így készülhettek el a járdák, újulhatott
meg a kultúrház tetőszerkezete, kapott díszkivilágítást
a katolikus templom.
A közösségi együttlétnek is megtalálják a formáit, de
a részönkormányzat tagjai inkább arra szövetkeztek, hogy
anyagi lehetőségeikhez mérten, Kaposvár önkormányzatával karöltve minél több terv váljon valóra Kaposfüreden.

A Jankovich üdülõtelepen
Balatonboglár igézően szép része a Jankovich-üdülőtelep.
Az itt lakók nagy szomorúságára az utóbbi évtizedek legnagyobb balatoni vihara talán itt okozta a legjelentősebb
károkat az 1300 méteres partszakaszon. Somogyi fotósok
hada kapta lencsevégre a különleges jégkompozíciókat,
ám a helybeliek eltekintettek volna ettől, hiszen a pusztítás nyomait nehéz eltüntetni.
Zics Imrétől, a részkönkormányzat elnökétől tudom:
dr. Kovács Miklós, Balatonboglár első embere most éppen
azon munkálkodik, hogy a vis major-keretből meg tudják
javítani a partvédőművet.
Zics Imre e ciklustól kezdve áll az üdülőtelepi részönkormányzat élén, s mint mondta: néhai elődje nyomában
szeretne járni. Legfőbb eredménynek azt tartják, hogy
privatizálták a közterület-fenntartást, s folyamatosan
épül-szépül a kies nyaralóhely. Elkészült a Szent István tér,
amelyen államalapító királyunk szobra áll, és rendezett
lett a strand is. Korábban sok gondot okozott a nyaralótulajdonosok illegális szemételhelyezése – ugyanis fanyeseÖNKORMÁNYZAT
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déket és mindenféle limlomot dobáltak ki egy-egy tavaszi
nagytakarításkor a közterületekre –, de ez már a múlté.
Közterület-felügyelőt foglalkoztatnak, s így a kutyasétáltatás íratlan szabályait is betartják az ebtulajdonosok.
A Jankovich üdülőtelepen százötven állandó lakos él,
de a mintegy 300 üdülőépület ideiglenes lakóival együtt
egy-egy szezonban másfélezerre duzzad a lélekszám. Korábban 2 millió forint felett diszponáltak, most 6 millió
feletti összeg sorsáról döntenek. A lakossági fórumokon
is hallatják hangjukat. Most azt tervezik, hogy módosítják szervezeti és működési szabályzatukat, s a két külső
tag közül – akiket az üdülőtelep delegált, s mindegyik
Budapesten él – az egyik mindenképpen helybeli lesz.
Szeretnének egy szép csónakkikötőt, de ez egyelőre csak
álom. A boglári önkormányzat ugyanis erre a célra nem
rendelkezik önerővel.
Lőrincz Sándor

Józsán
Debrecen tőszomszédságában volt egy kis falu, ahova
már jó régen, a mobilizáció elterjedésével párhuzamosan szívesen költöztek ki a városlakók. Sokukat az olcsóbb élet, sokukat a természetközeli környezet motiválta. Aztán ahogyan egyre nagyobbra duzzadt a település,
úgy közeledett Debrecenhez. Még a korábbi rendszerben
megtörtént a logikus lépés: Józsát Debrecenhez csatolták.
A fejlődés – a megközelíthetőség és az ellátás javulásával
– még meg is gyorsult, az elmúlt évtizedben duplájára
nőtt az itt élők száma.
Amikor erre törvényi lehetőség adódott, megalakult
a hét tagú részönkormányzat, amely közvetlenül is képviseli a józsaiak ügyét. Vezetője – immár második ciklusban – Balázs Ákos, mindig is Józsán élt, ismeri a józsaiak
mindennapjait.
A részönkormányzat az ott működő civil szervezetekkel együtt szeretné Józsát komfortossá, otthonossá tenni
az infrastruktúra további javításával. Ebben az évben kívánják elérni, hogy minden józsai utca szilárdburkolatú
legyen. Ez lehetővé tenné például, hogy az ide kijáró buszok körforgalomban közlekedjenek. Európai uniós forrással (ISPA támogatás) vesznek részt abban a programban, amely a területnek a 35-ös úttól keletre lévő részének
csatornázását valósítja meg. (A debreceni önkormányzat
által gesztorált beruházás összértéke 22 milliárd forint.)
Több utcanyitást is terveznek, amelyek 50-60 telek kialakítását teszik lehetővé. Ez többségében a lakók erejéből
valósul meg, de az önkormányzat is támogatja a folyamatot. Tavaly bővítették a Gönczy Pál Általános Iskolát.
A részönkormányzat egyre többször szervez közösen
eseményt a helyi civil szervezetekkel. A már többször is
megrendezett nyúlpaprikás-főző versenyen két-háromezer helyi lakos fordul meg mint résztvevő vagy közönség. Közös akciójuk még a településen átfolyó Tócó patak
medrének időnkénti megtisztítása. Ilyen akciókra minden
évben két-három millió forintot különítenek el.
Karácsonyra készül el Józsa központjában az a tízezer
négyzetméteres kereskedelmi, kulturális és közösségi
funkciókat ellátó létesítmény, amelyben az üzletek mel-

lett közösségi ház és könyvtár is helyet kap, s amelynek
megvalósítására a debreceni önkormányzat kötelezettséget vállalt. A beruházás 350 millió forintba kerül. Miután
a megyei önkormányzat eladta a tulajdonában álló Alsójózsai Közösségi Ház épületét, a városnak ezt a funkciót is
integrálnia kellett a megépítendő városközpontba. Így már
a pályázati kiírásban is szerepelt a kereskedelmi és kulturális funkció mellett a közösségi is. Ebben a komplexumban az üzletek, sport-, szórakoztató- és egészségügyi részlegek mellett ezer négyzetméteren helyet kapnak az önkormányzati funkció betöltéséhez szükséges irodák.
Karácsonykor már üzemelhet a központ, amely munkahelyeket teremt a józsaiaknak, és a helyi vállalkozásokra is épít. A létesítmény a tizenkétezres lélekszámú
városrészen belül kapcsolódási pontot lesz Alsó- és Felsőjózsa között.
Mindennek megvalósításához a területet Debrecen önkormányzata 172 millió 500 ezer forintért eladta a legjobb
ajánlatot tevő PB INVEST Kft.-nek. Amely a fent említettek mellett szerződésben vállalta 4000 négyzetméter szilárd burkolatú út, 1000 négyzetméter felszíni parkolóhely,
300 négyzetméter járda és 500 négyzetméter díszburkolattal ellátott tér és lámpás csomópont kialakítását is.
Gőz József

A tirpák tanyavilágban
Nyíregyházán a 14. számú választókörzet 2001-ben létrejött részönkormányzatának elnöke Gyebrószki János,
aki az anyaönkormányzat testületében a tirpák tanyavilág mintegy hat és félezer lakóját hatodmagával képviseli.
Szerinte a részönkormányzatokat érdemes volt létrehozni,
mert a települést érintő nagy önkormányzati döntésekbe
van beleszólásuk, s képviselői révén könnyebb elérni, tájékoztatni a lakosságot a hozzájuk tartozó 18 tanyán.
A részönkormányzat évente 5 millió forintot kap működése finanszírozására. Szép eredményeket értek el.
A térségben két falugondnok tevékenykedik. A kulturális alapigényeket mindenütt kielégítik, ahol nincs művelődési vagy közösségi ház, ott az általános iskolát veszik
igénybe e célra. Több tanyán nyugdíjas- és ifjúsági klubok,
egyesületek jönnek létre. Az iskolákban és az óvodákban
gyakoriak a kulturális rendezvények. A jótékonysági
összejövetelek bevételét az intézmények működtetésére fordítják.
Korábban igen gyakori volt ezen a tájon a terményés állatlopás, valamint a betörés. Ma ritka az ilyen eset.
A területen öt polgárőr szervezet tevékenykedik. Ennek
eredményként jelentősen csökkent a bűncselekmények
száma.
A részönkormányzat közreműködésével a mezőgazdasági munka szervezése is jobban támogatható. A körzetben száz kilométer hosszúságú földút húzódik, amelyen
a részönkormányzat lokális javítást tud végeztetni.
A gáz- és a villanyvezeték elér a tanyavilágba, s ma már
csaknem minden tanyasi lakos vezetékes ivóvízet ihat.
Ha a tervek valóra válnak, akkor 2007 második felében
megkezdődik a szennyvízelvezető csatornahálózat építése, ami a 14. választókörzetnél nagyobb területre terjed

ki, s az útépítéssel, -javítással együtt körülbelül 15 milliárd forintba kerül.
Pályázat révén úgynevezett rugalmas tömegközlekedést
valósítanak meg. Ez azt jelenti, hogy a tanyavilágban nem
csuklós, 45 személyes autóbuszokat fognak közlekedtetni, hanem jelzőrendszerrel ellátott kisebb autókat, mikrobuszokat. Ezek majdan akár telefonos megrendelésre
is igénybe vehetők. Az eﬀéle személyszállítás lebonyolításába a Szabolcs-Volán Rt. mellett más vállalkozások
is bekapcsolódhatnak.
Megkezdődött a járdák felújítása és a kerékpárutak kiépítése. Az utóbbi beruházás talán enyhít a Nyíregyháza
belterületén tapasztalható igen súlyos parkolási gondokon.
A tervek rendelkezésre állnak, a 4-es főút egy részének
négysávosításánál már a keréképárútprogramot ﬁgyelembe vették. Nyírszőlős és Borbánya településrész irányába
is készülnek kerékpárutak. Több helyütt korszerűsítették
a közvilágítást, de e munka még nem fejeződött be.
A város önkormányzata szeretné megőrizni az országban egyedülálló tirpák tanyavilág hagyományait, amelyben a részönkormányzat által támogatott civil szervezetek segítik. Például a lovasszakosztály, amelyben 30
fogathajtó tömörül.
A részönkormányzat képviselői hagyományörző akciót
kezdeményeztek mert attól tartanak, hogy az M3-as autópálya kiépülése miatt, különösen a sztráda csomópontjainak közelében a fel- és lehajtóknál olyan irányú fejlődés
megy végbe, amely veszélybe sodorja, illetve feledésbe
meríti a tanyavilág számos jellegzetességét.
A részönkormányzat tagjai és elnöke a nekik járó költségtérítéseket nem használják fel egyéni céljaikra, hanem
például a szeptemberi iskolakezdéskor az első osztályosoknak füzetcsomagokat és iskolaszereket vásároltak
belőle. De volt, amikor ezt az összeget a polgárőrségek
fenntartására fordították.

Oroson
Nagy György, a nyiregyházi 20. számú választókörzet részönkormányzatának elnöke elmondta, hogy 2002-ben hét
fővel alakult meg a testületük. Összeállította az elnökválasztási programjára épülő munkatervét. A részönkormányzat a várostól kapott ötmillió forintot szabadon
használhatja fel.
Ez első, a részönkormányzat tevékenységéhez jelentősen köthető munka a temető felújítása. Erre 25 millió
forintot költöttek. A költségekhez az anyaönkormányzat
nagyban hozzájárult.
Teljesen felújították a ravalalozót és mintegy háromszáz méteres hosszon kerítést épült. A részönkormányzat
a rendelkezésre bocsátott keretből kétezer négyzetméter
alapterületű parkírozót építtetett. A temetőnél elvégzett
munkára Nagy György svájci vendégei is azt mondták,
az az alpesi országban is megállná a helyét.
Korábban Oroson az utak minőségével volt a legnagyobb gond, de a javításukhoz a szennyvízberuházás
második ütemének lebonyolítása előtt nem volt érdemes
hozzákezdeni. A szennyvízelvezető hálózatot tavaly nyáron beüzemelték. Ezután 29 utat leasztfaltoztak. Arra is
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volt példa, hogy utat nem pénzért, hanem a vállalkozók
baráti alapon építettek.
Persze bőven van még feladat. A település egy részén
még nincs szennyvízvezeték. A város alkotott egy 12 milliárd forintért megvalósítható szennyvízberuházási programot, amely magába foglalja az orosi részönkormányzat
ez irányú gondjainak enyhítését is.
Szeretnék, ha már ebben az évben használatba vehetnék
a közösségi házat. Másik tervük a háborús emlékmű létrehozása. Az emlékmű zsűrizése megtörtént, megvalósítása
nyertes pályázat esetén lenne lehetséges.
Oroson megépítettek öt parkot, köztéri Petőﬁ-szobrot
állítottak fel. Ezt a város önkormányzata és több vállalkozó támogatásával tehette meg. Minden évben vállalkozói bált rendeznek, a tavalyi bál bevételét forditották erre.
Az újabb hasonló rendezvényen összegyűlő pénzből pedig
a játszóteret hozzák rendbe. Járdákat is építenek és újítanak fel. Negyedévente helyi újságot jelentetnek meg.
A részönkormányzat hagyományörző kulturális rendezvényeket szervezett, például majálist, illetve ősszel
szüretvárót. A részönkormányzat működése révén javult
a körzet lakóinak közérzete.
Cselényi György

Pécs-Vasason
Pécs-Vasas részönkormányzata a rendelkezésére álló 3,82
millió forintból 500 ezer forintot különített el működési
költségeire. Másfél millióból végzik el a területfejlesztési munkálatokat, ezen belül a közmunkaprogram folytatására 300 ezer, az utcanév-táblák elhelyezésére 500 ezer
forintot költenek, a villanyhálózat bővítésére pedig 300
ezer forintot szavazott meg a Tóth Mihályné által vezetett
részönkormányzati testület.
A karácsonyi és bányásznapi programok lebonyolítására 250 ezer, a területen található intézmények fejlesztésére 150 ezer, a civil szervezetek támogatására félmillió
forint jut. Tekintettel arra, hogy a vasasi városrész lakói
a Pécs Tv adását nem tudják fogni, a helyi sajtóorgánumok megjelentetését 150 ezer forinttal támogatják. Az idei
tartalék éppen annyi, amennyit tavaly megspóroltak, így
mintegy 200 ezer forintból fedezhetik a városrész váratlan kiadásait.
K. J.

Lakótelepeken
A szegedi önkormányzat összesen 45 millió forintot nyert
a Belügyminisztérium pályázatán két panel lakótelepi
részönkormányzat létrehozására és működésük támogatására. Solymos László városüzemeltetési alpolgármester
tájékoztatása szerint a kormányzati forrásból a részönkormányzatok irodáit alakították ki, valamint közterületek
kialakítására, sportpályák és játszóterek parkosítására,
felújítására költöttek belőle.
A városközponttól távoli, „csatolt településeken” már
hosszú évek óta működnek a részönkormányzatok. A falusias jellegű településrészeken az önkormányzat kirendeltségeket is fenntart, ahol a polgármesteri hivatal munkatársai rendszeresen tartanak fogadóórákat.
ÖNKORMÁNYZAT
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Szikáncson
A Hódmezővásárhelyhez tartozó Szikáncson az év elején
alakult meg a részönkormányzat öttagú testülete. Kiss
Zoltán, a testület tagja szerint az elmúlt néhány hónap
alatt főként a településrész életével kapcsolatos javaslatokat fogalmaztak meg, az önálló feladatkör kialakításával
még nem végeztek.
Érdekesség, hogy e településrészen a részönkormányzattól függetlenül, de ugyancsak a szikáncsi lakosokat segítve külterületi koordinátor is működik. Mivel a megyei
jogú város közigazgatási területe igen nagy, a koordinátor
feladata elsősorban a kapcsolattartás, az ügyes-bajos dolgok intézése a távoli városközpontban. Az önkormányzati
munkatárs összegyűjti a különféle beadványokat, kérelmeket és eljuttatja azokat a polgármesteri hivatalba.
K.Z.G.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen három részönkormányzat van, de – dr. Szöllősi Lajos, a megyei közigazgatási hivatal tanácsosa szerint – alig rendelkeznek önálló
hatáskörrel, működésük formálisnak tekinthető.
A tiszafüredi önkormányzathoz tartozik Tiszaörvény
és Kócsújfalu részönkormányzata, míg a tiszaburai önkormányzathoz Pusztataskony részönkormányzata. A két
utóbbi részönkormányzat külterületi lakott helyen jött létre, míg Tiszaörvény egyesítéssel kialakult önkormányzat
területén. A három részönkormányzathoz tartozó településrészek lakosságának száma összesen 1831, ami Tiszafüred és Tiszabura lakosságának 11,9 százaléka.
A részönkormányzatok testületei évente négy-hat alkalommal üléseznek. A testületeknek 5-5 tagja van, a képviselők közül egy a helyi önkormányzat képviselő-testületének is tagja.
Egyik részönkormányzat sem rendelkezik önálló költségvetéssel.
Tiszafüreden a részönkormányzatok testületei kifejtették véleményüket az anyatelepülés költségvetési rendelettervezetével szemben, azonban javaslataikat csak kis
mértékben fogadták el. A részönkormányzatok rendelkezésére álló pénzeszközök nagysága éves szinten a félmillió
forintot sem éri el, a pusztataskonyi részönkormányzatnál
200 ezer forint alatti. Tiszafüred a korábbi években nem,
csak tavaly nyújtott anyagi forrást a részönkormányzatok
részére. A három részönkormányzat közül a Tiszafüred
területén működők rendelkeznek önálló döntési jogosultsággal, ám ez a jogkör csupán a művészeti alkotásoknak
a közterületen, valamint az önkormányzat tulajdonában
lévő épületen való elhelyezésére, lebontására terjed ki.
Tiszaörvény és Kócsújfalu részönkormányzata kezdeményezési joggal élhet a település környezet-egészségügyi
helyzetének romlása esetén, illetve a tömegközlekedés
javítása érdekében. Számos területen van véleményezési
joguk. A pusztataskonyi részönkormányzat egyetértési
joggal rendelkezik többek között az önkormányzati költségvetés megállapításánál, a közigazgatási terület egészét
érintő fejlesztési feladatok meghatározásánál.
Simon Cs. József

álláspontok

Milyen helyzetben vannak ma a kistelepülések és milyen jövőkép vázolható fel a számukra?
Milyen lesz ez a jövő, ha sorsukra maradnak, és milyen, ha társadalmi összefogásra alapozott, összehangolt kormányzati intézkedések sora segíti a dinamizálásukat. Röviden így öszszegezhető a kérdés, amelyre Torba Nándor és Platthy Iván szerkesztőségünkhöz eljuttatott,
Gondolatok a kistelepülések jövőjéről című tanulmányában választ keres. A szerzők a kistelepülések demográﬁai, szociális, foglalkoztatási helyzetét, lakás-, közmű- és intézményi ellátottságát, a civil
szféra aprófalvas állapotát és mobilizációs lehetőségeit országos adatok, saját tapasztalataik, valamint közvetlen kutatásaik eredményei alapján vázolják, emellett jelzik az egyes elemek egymásra, s összességükben
a kistelepülések életképességére, az ott élők életminőségére gyakorolt hatásait. Az alábbi cikk terjedelmes
tanulmányuk néhány részletén alapul, következtetéseiket azonban teljes egészében ismertetjük.

KISFALUSORS
maholnap
Magyarországon a 3135 önálló település közül 1712-ben
ezernél kevesebben, s 1026-ban ötszáznál kevesebben élnek. A Dunántúl nyugati és déli dombvidékeit és Északkelet-Magyarországot a kisebb falvakból álló sűrű településhálózat jellemzi, itt átlagosan öt település jut 100
négyzetkilométerre. Az Alföldön népesebbek a települések, s átlagosan két település van 100 négyzetkilométernyi területen. A települések 54,6 százaléka ezernél kevesebb lakosú. E kistelepüléseken csaknem 800 ezer ember él, s a számuk a városokból való kiköltözések folytán
enyhén növekszik.
A kistelepülések földrajzilag viszonylag behatárolható térségekben koncentrálódnak. A Dunántúlon Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém
és Zala megyében, a Dunától keletre pedig Borsod-AbaújZemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A többi megyében a kistelepülések aránya csekély.
A népességcsökkenés 1998 óta nem korlátozódik a legkisebb településekre: egyetlen régióban és településnagy-

Az állandó lakónépesség átlagos változásai, 2002
Településkategória
500 fő alatti
500–1999
2000–9999
10000–19999
20000–29999
30000 fő fölötti
Öszesen

Születés és halálozás Vándorlás és születés
különbsége
különbsége
-2,1
-1,7
-5,2
0
-12,6
14,8
-31
19,6
-53,7
24,9
-435,9
-1192,4
-12,1
-12,1

ság-kategóriában sem haladja meg az élve születések száma (9,6 ezrelék) a halálozásokét (13,9 ezrelék).
A belföldi vándorlási egyenleg a kistelepülések esetében
pozitív, azaz a húszezernél kevesebb lakosú településekre átlagosan többen érkeznek, mint ahányan távoznak.
Az aprófalvakba települők aránya azonban az átlagosnál
jóval alacsonyabb. Az 500-nál kevesebb lakosú településeken a legnagyobb mértékű az átlagos népességfogyás.
A vándorlás és a születés mérlege az 500-nál kevesebb lakosú településeken a legrosszabb. Ráadásul a népesség elöregedésének üteme az aprófalvakban a legerőteljesebb.

Az oktatás helyzete
A nyolc osztályos általános iskolát el nem végzett családok aránya a falvakban csaknem 12 százalék. Míg a nagyobb településeken a családok több mint fele közép-,
illetve felsőfokú végzettségű, az alacsony népességszámú településeken a családfők nagy része legfeljebb a két
legalacsonyabb szintű iskolai végzettséggel rendelkezik.
A jelenség összefügg az egyes településtípusok gazdasági,
munkaerő-piaci adottságaival. A nagyvárosok számos lehetőséget kínálnak a magasan kvaliﬁkált munkaerő számára, míg a kistelepüléseken a képzettségnek megfelelő
munkalehetőségek szűkössége mellett a munkavállalási feltételek – elsősorban a jövedelmi viszonyok – sem
kielégítők. Ezért a községek, s különösen az aprófalvak
nem képesek megtartani a magasan képzett munkaerőt,
és családjaikat.
Mindazonáltal a szerzők szerint tévhit, hogy minden
kistelepülésen fogy az iskoláskorú népesség.
A Települési Önkormányzatok
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A 20 ezernél kevesebb lakosú településeken nem fogy
a lakosság lélekszáma, hanem stagnál, vagy éppen növekszik. Igaz, hogy az 500-nál kevesebb lakosú településeken
az átlagos lélekszám csökken, de a statisztikai adatok kategóriánkénti átlagot mutatnak, amitől egyes településeken eltérő helyzet is lehetséges. A lakosságszám-mutató
mellett fontos tényező, hogy a kistelepüléseken túlsúlyba
kerülnek azok az alacsony társadalmi státusú családok,
amelyeknél a gyermekvállalási hajlandóság meghaladja
az országos átlagot, vagy megélhetési stratégiáikban éppen a gyermekvállalás kap kiemelt szerepet. Ezért tartósan
számolni kell az iskoláskorú népességgel a kistelepüléseken is, és gondoskodni kell az itt élő gyermekek oktatási
feltételeinek megteremtéséről, mobilitási esélyeik javításáról. Ebben a feladatban szerepet vállalhatnak az önkormányzatok mellett egyházi és más iskolafenntartók.
A szerzők szerint téves feltételezés az is, hogy a kistelepüléseken a legmagasabb az egy tanulóra eső kiadás
mértéke, ami túl drágává teszi a helybeli oktatást, és hovatovább a költségvetés hiányának egyik okozója.
A kistelepülések oktatásának költségkihatásait, a központi költségvetésből való részesedését vizsgáló szerzők
ezzel ellentétes következtetésre jutottak.
Az 1000-nél kevesebb lakosú településeken a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai
oktatásra fordított kiadások mintegy 20–22 százalékkal
haladják meg az országos átlagot, ám az országos átlagnál a fővárosi önkormányzat és budapesti kerületi önkormányzatok hasonló kiadásainak mértéke is ugyanilyen
arányban magasabbak. Nagy különbség van azonban a tanulók számában, és ebből adódóan a ráfordítás összegeiben. Az ezernél kevesebb lakosú településeken az általános
iskolai tanulók mintegy 3 százaléka veszi igénybe a helyi
intézmények szolgáltatásait, míg a fővárosban ugyanez
az arány 15 százalék körüli. A 2006. évi központi költségvetés iskolai oktatásra betervezett 280 milliárdos összegéből az általános iskolásoknak az 1000-nél kevesebb lakosú
településeken tanuló 3 százalékára 8,4 milliárd forint jut,
oktatásuk költsége a települési önkormányzatok saját forrásaival együtt se haladja meg a 15 milliárd forintot.
A kistelepüléseken az oktatási kiadások egy tanulóra
vetített mértéke tehát magas ugyan, de nem magasabb,
mint a fővárosban. Az iskolai oktatás egészén belül pedig olyan csekély létszámról, és ebből adódóan alacsony
támogatási és kiadási összegről van szó, hogy az lényeges
hatással a központi költségvetésre nincs.
Mindezek okán a szerzők szerint érdemes újra átgondolni az évek óta érvényesülő (jutalmazó és büntető) költségvetési támogatási elvet, illetve az ezen alapuló jelenlegi
ﬁnanszírozási gyakorlatot olyan diﬀerenciált támogatási
rendszerrel indokolt felváltani, amely mérsékli, majd megszűnteti a községekben élők oktatási hátrányait.

A szociális helyzet
A különböző jogcímeken érkező állami támogatások
az 500-nál kevesebb lakosú kistelepülések forráshiányait
nem tudják megszüntetni, így az egy főre eső tárgyévi bevétel ezeken a településeken a legalacsonyabb.
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A kistelepülések önálló bevételei elenyészők, fő bevételi
forrásuk a normatív állami hozzájárulás és egyéb állami
támogatás, amit esetenként pályázati úton elnyert plusz
bevételekkel kiegészítenek. A helyi adók, ha kivetették is
őket, a helyi lakosság jövedelmi helyzete miatt nem lehetnek kielégítő mértékűek. A helyi iparűzési adó tekintetében kedvezményben részesített vállalkozások sem
jelentenek bevételi forrást az önkormányzatok számára.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések külön támogatást kaphatnak, és ﬁgyelemreméltó,
hogy például a 2002-ben ezen a címen támogatást kapott 1277 település 60 százaléka ezernél kevesebb lakosú.
Ezeken a településeken a szociális segély keretösszege is
rendkívül alacsony. Az Állami Számvevőszék vizsgálatai
szerint a kistelepülési önkormányzatok még az államilag
nyújtott normatív támogatásoknál is kevesebbet fordítanak szociális kiadásokra.
A kisebb településeken számottevő arányban jelennek
meg a több önkormányzat közös fenntartásában, illetve
másik önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében működő szolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás). Falugondnoki szolgálat az 500-nál kevesebb lakosú
települések 47 százalékában van. A családsegítő szolgálat
a kisebb településeken nem jellemző. Az aprófalvak, mint
ellátásba bevont települések kapcsolódnak be az ellátási
rendszerbe. Az 500-nál kevesebb lakosú falvak 80 százalékában képesek ellátni a gyermekjóléti szolgálatokat.
Összességében a kistelepülések kevésbé képesek teljesíteni szociális ellátási kötelezettségeiket. Az elmaradás
az aprófalvas megyékben a legmagasabb. Az 500-nál kevesebb lakosú településeken a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya csaknem háromszorosa az országos átlagnak.
A többszörösen hátrányos helyzetű, illetve kis lélekszámú települések, amelyek a munkanélküliség problémájával is az átlagot meghaladó mértékben szembesülnek,
csak kisebb összegű átmeneti segélyezést tudnak nyújtani.
Az aprófalvakban élő lakosság csaknem negyede időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
Az 500-nál kevesebb lakosú települések önkormányzatai éves kiadásaik 8 százalékát költik a rászorulók segélyezésére, ez az arány az országos átlag 2,5 százalékához
viszonyítva kiugróan magas. Ami nyilvánvalóvá teszi,
hogy az aprófalvas önkormányzatok erőforrásainak jelentős részét emészti fel a szociális ellátásra fordított összeg,
és a település fejlesztésére nincs lehetőségük.

A munkaerõpiaci helyzet
Az elmúlt évtizedben végbement változásokhoz, amelyet
a gazdaság strukturális átalakulása vont maga után, a kistelepülések nem voltak képesek alkalmazkodni. A szolgáltató szektor erősödése és a mezőgazdaság erőteljes viszszaszorulása az aprófalvas térségekben a munkahelyek
tömeges megszűnéséhez vezetett. A munkaerő jellemzően nem tudott igazodni az átalakulási folyamatokhoz.
A változásokra a jobban kvaliﬁkált munkavállalók a települések elhagyásával reagáltak. Az alacsonyabban képzett
helyben maradó aktív korúak pedig a szezonális munka-

végzés, az őstermelés, illetve a munkaerőpiacról való teljes kivonulás közül „választhattak”. A munkalehetőségek
alacsony szintjére utal, hogy számos kistelepülésen intézményei révén maga az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. A vállalkozó munkaadók maguk is korlátozott
erőforrásokkal rendelkeznek, tőkeszegénységgel, ﬁnanszírozási és likviditási gondokkal küzdenek, s csak egy szűk
körnek tudnak munkalehetőséget nyújtani. A potenciális
munkavállaló sokszor alacsonyan képzett, vállalkozáshoz
önállótlan, át- és továbbképzésre is gyakran alkalmatlan.
Vagy a rendkívül alacsony bérek miatt egyszerűen nem is
éri meg neki elfogadni a felkínált munkalehetőséget.
A kistelepülésen élő munkavállalók helyzetét tovább
rontja, hogy a beruházások számára a faluja nem vonzó
célpont. A környező nagyobb települések munkaerő-elszívó mechanizmusai a tömegközlekedés alacsony színvonalából adódóan az aprófalvakban élő gazdaságilag aktív
korú népesség esetében nem működnek.
Az 500-nál kevesebb lakosú településeken élő munkanélküliek aránya 11,9 százalék, majdnem kétszerese az országos átlagnak. A rendszerből kikerült vagy egyáltalán
nem regisztrált munkanélküliek számával együtt feltehetően még zordabb helyzetre utalna ez az adat.
A munkaerőpiacról tartósan kiszorultak gyermekeinek
jövője sorsszerűen meghatározott, mert anyagi lehetőség
híján, gyakorlatilag bennrekednek a hanyatló településeken, mobilitási esélyeik beszűkülnek.

A vállalkozási helyzet
A legkevesebb vállalkozást (hat és felet) a legkisebb falvakban, a legtöbbet (negyvenet) a legalább 500 lelkes településen mutatta ki a statisztika 2001-ben. Ebből a szempontból a nagyvárosok (Pécs, Nagykanizsa, Szombathely,
Zalaegerszeg, Kaposvár) agglomerációs vonzáskörzetében, a Balaton északi partján vagy a szlovén–magyar határ
közelében lévő aprófalvak helyzete a legkedvezőbb, a legkedvezőtlenebb helyzetűek pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserehát, valamint Dél-Baranya községei.
Az ezernél kevesebb lakosú településeken a legnagyobb
arányban vannak jelen a legkisebb foglalkoztatottsági mutatójú vállalkozások.
A vállalkozások nagy része két nemzetgazdasági ágazatban, a mezőgazdaságban, kereskedelemben és a szolgáltatásban működik. A kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma egyenes arányban nő a településen
élők számával. A jó adottságú (például hegyvidéki vagy

gyógyvizes) településeken az idegenforgalom megfelelő
kiaknázása révén növelhető a több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások száma.
A vállalkozások döntő többsége (70 százalékuk) 2001ben önfoglalkoztató (vagy adathiány miatt ismeretlen
számú) vállalkozás volt, és csupán 27 százalékuk adott
munkát egy-egy embernek (és legfeljebb tíznek). Az ennél
nagyobb vállalkozások aránya a kisfalvakban elenyésző.
Az ezer lakosra jutó vállalkozások aránya azokon a településeken nagyobb, amelyek lakossága 1990-hez képest
gyarapodott.

A közmûellátottság helyzete
Az aprófalvakban a vízhálózat kiépítése azonos mértékű a megyei átlaggal, azonban csatornahálózat szinte
egyikben sincs. Kiépítése uniós követelmény. A szennyvízelvezetés és -kezelés sok faluban nem felel meg a közegészségügyi előírásoknak. De csak a gerincvezetékek
és a víztisztítók létesítése után lehetne kiépíteni a falvakon belüli csatornahálózatot, amelyhez helyben hiányzik
az anyagi fedezet.
A legkisebb falvak többségében (154 településen) nincs
kiépített gázhálózat. Ahol van, ott sem jut el a gáz minden portára (az átlagon felüli bekapcsolási arány az ország
nyugati megyéiben jellemző). A gázfogyasztás a bekötött
térségekben is rendkívül alacsony, mert a szolgáltatás árát
a potenciális felhasználók nem tudják megﬁzetni.
Borsod megye északi és Baranya megye nyugati részén
alig van olyan település, ahol nyoma lenne gázvezetékhálózatnak. Magyarország keleti csücske, Baranya megye Pécstől keletre eső része, valamint nyomokban Vas,
Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye viszont
bővelkedik átlagon felüli gázbekötöttséggel rendelkező településsel. Átlagon aluli gázellátottság a leginkább
Nyugat-Magyarország falvaira jellemző, mivel a „hagyományosan” elmaradott térségekben nincs kiépített háztartási gázhálózat.

A közüzemi infrastruktúra (víz, gáz, csatorna)
a kistelepüléseken, a településkategóriák
belső átlagaihoz viszonyítva (2001)
0-199 fő
200-499 fő
500-999 fő
Összesen

Átlagon aluli
91
165
238
494

Átlagos Átlagon felüli
142
69
350
182
247
194
739
445

Az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma településtípus és jogi személyiség szerint (1995-2001., átlagok)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

jogi személyiséggel rendelkező
0-199 fős
200-499 fős
500-999 fős
települések
települések
települések
3,7
2,8
3,2
4,7
3,3
4,0
6,3
4,0
4,9
7,0
4,6
5,5
8,0
4,9
5,8
8,5
5,4
6,2
10,1
5,8
6,6

jogi személyiséggel nem rendelkező
0-199 fős
200-499 fős
500-999 fős
települések
települések
települések
45,6
44,2
46,8
43,5
42,9
45,2
40,6
39,1
42,0
38,3
39,4
42,7
39,0
40,9
44,0
42,2
42,8
46,2
46,3
44,6
48,3
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A közüzemi csatornahálózat a kistelepüléseken gyakorlatilag érintetlenül maradt a rendszerváltozást követő
években. Némi fejlődés e téren 1994 után regisztrálható;
a 200-nál kevesebb lakosú települések – hasonlóan a 200–
499 lelkes falvakhoz – lakásainak csatornázottsági szintje 2001-ben elérte az 5-6 százalékot. Ettől jóval nagyobb
ütemű fejlődés ment végbe a legalább 500 lelket számláló
községekben: a kilencvenes években itt is szinte a nullával
volt egyenlő a csatornahálózatba bekötött lakások aránya,
de az ezredfordulót követő évben már a lakott épületek 13
százalékában volt szennyvízelvezető.
A közüzemi infrastruktúra fejlettsége tekintetében
Észak-Magyarország, Baranya és Somogy megye határa, valamint a Somogyi-dombság elmaradott terület. Elmaradott ebből a szempontból az Alföld kistelepüléseinek zöme is. Jó közmű-kiépítettségűek a Balaton-parti,
a nyugat-magyarországi (Győr-Moson-Sopron, Vas és
Zala megyei) és a Pécstől keletre eső kistelepülések. Tehát a kistelepülések között is jelentős eltérések vannak.
Önkormányzataik abban hasonlítanak egymásra, hogy
közüzemi infrastruktúrájuk fejlesztéséhez egymással
összefogva sincs elégséges gazdasági erejük.

A kisfalvak lakóinak helyzete
Az 500-nál kevesebb lakosú településeken a legnagyobb
mértékű az átlagos népességfogyás. Az alacsony népességszámú településeken a családfők nagy része a két legalacsonyabb szintű iskolai végzettséggel rendelkezik.
A települési önkormányzatok szociális támogatási rendszerében azon települések vannak hátrányban, amelyek
eleve rosszabb gazdasági mutatókkal rendelkeznek.
A kistelepülések önkormányzatai kevésbé képesek teljesíteni ellátási kötelezettségeiket.
Az elmaradás az aprófalvas megyékben a legmagasabb.
Az 500-nál kevesebb lakosú településeken a rendszeres
szociális segélyben részesülők aránya csaknem háromszorosa, a munkanélküliek aránya majdnem kétszerese
az országos átlagnak
A közüzemi csatornahálózatba bekötött lakások aránya rendkívül alacsony; az ezredfordulót követő évben
a lakott épületeknek csak 13 százalékában volt szennyvízelvezető.
Hiányzik a valódi térségi szemlélet. Az önkormányzatok többnyire településen belüli beruházásokat hajtanak
végre, illetve terveznek, de azok nincsenek összhangban
más települések elképzeléseivel, esetleges adottságaival.
A társulások és együttműködések sok helyen formális jellegűek, gyakran a kényszerűségük dominál, valódi
tartalmuk nem térségi szemléletű. A kistérségi összefogást nehezíti a politikai szétszabdaltság, az érdekellentét
az erőforrások megszerzésében, a bonyolult döntési mechanizmus, a települések lakóinak tudatába beivódott
korábbi sérelmek sora.
Az egyes kistelepülések lakói leginkább a kistérség,
vagy a körjegyzőség központját tudják tömegközlekedéssel, vagy közúton megközelíteni. Egymást nehezen, sőt,
tömegközlekedéssel az esetek legnagyobb részében egyÖNKORMÁNYZAT
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általán nem érik el. A munkavállalást szintén rendkívüli
mértékben nehezíti, hogy a munkahely és a lakóhely közötti közlekedés nem igazodik a munkaidőhöz. Hétvégén
a közlekedés gyakorlatilag „szünetel”.
Az aprófalvak lakossága nehezen mobilizálható, a külvilágtól elzártan él.
Az aprófalvakból elvándorlók helyére jellemzően olyan
családok települnek be, amelyek a megélhetési kiadásaikat szeretnék csökkenteni. Ők még inkább növelik az önkormányzatok szociális ellátásra fordítandó kiadásait.
Ez olyan csapdahelyzetet teremt, ami a település erőforrásait felemészti és a szükséges fejlesztések elmaradását
eredményezi, végső fokon a leszakadás mértékét növeli.
A pályázati lehetőségeket, központi támogatásokat
az aprófalvak nem képesek megfelelően kihasználni. Ennek egyik oka, hogy a központi kormányzati szervek,
vagy a regionális fejlesztési tanácsok által kiírt pályázatok
dokumentációs követelményeinek, szakmai feltételeinek
nem tudnak megfelelni a kistelepülések önkormányzatai.
Helyben többnyire nincs meg az a szellemi tőke, ami a nagyobb volumenű pályázatok megírásához, illetve az esetleg nyertes pályázat esetén a program lebonyolításhoz,
megvalósításához szükséges. A másik ok, hogy a saját költségvetésből nem képesek akkora összeget megtakarítani,
ami alkalmas lehet pályázati önrésznek. Amennyiben
előteremtik a legfeljebb egyetlen beruházásra, projektre
elégséges önrészt, több pályázaton részt venni nem marad
pénzük. Az aprófalvak jellemzően nem indulnak, vagy
nem nyernek ezeken a pályázatokon. A nagyobb beruházások megvalósítását célzó pályázatokon a nyerés esélyét
az aprófalvas önkormányzatok nagyszámú összefogása
révén lehetne megteremteni, ilyen összefogás azonban
a kistérségi szemlélet bensővé válását igényli-feltételezi.
A civil szervezetek ellátnak ugyan közösségteremtő szerepet azokon a településeken, ahol működnek, de nincs
meg az aprófalvakban az a réteg, amely olyan tudással
és képességekkel rendelkezne, hogy alulról szerveződő
csoportként, az önkormányzati feladatellátás kiegészítőjeként vegyen részt a település- és területfejlesztő szükségletei artikulálásában.
A halmozottan hátrányos településeken nincsenek civil
szerveződések, még a hagyományos közösségi fórumok
(piac, kocsma, templom) sem működnek úgy, mint korábban. A helyi társadalom atomizálódik.

A lehetséges intézkedések
A falvak fejlődésének alapja elsősorban az a közösségi
közeg, amely visszahat a falvak életképességére. Ennek
vannak infrastrukturális elemei, amilyen az úthálózatot,
gazdasági környezet, a tőke jelenléte, a számítógépek, illetve a világháló elérhetősége, avagy a munkahelyek száma. Az életképesség meghatározó eleme továbbá települések funkcióinak megtartása, újakkal való kiegészítése,
felcserélése.
A funkciónélküliség a legrombolóbb hatású.
A kistelepülések jövőjének alakításában társadalmi
és gazdasági tényezőket kell számításba venni, s ezen belül csoportosítani az állami feladatokat.

Az elvi alapot a szolidaritási elv következetes érvényesítése jelentheti, amely pozitív diszkriminációval társul.
A kistelepülések vitalitásra serkentése, a kistérségi társulások közreműködése, a megyei és regionális fejlesztési
tanácsok segítsége, s az intézkedések megfelelő kormányzati koordinációja révén lehet eredményes. Indokolt megvizsgálni azokat a programokat is, amelyek nem közvetlenül célozzák meg a kistelepüléseket, de érint/het/ik őket.
A program keretében olyan prioritások fogalmazhatók
meg, amelyek hozzájárulnak a kistelepülések fejlődését
célul kitűző koncepció megvalósulásához.
1) Kistérségi teendők
Fejlesztési és feladatellátási koncepciót szükséges készíteni költségvetési támogatással
A koncepciónak magába kell foglalnia a közszolgáltatások intézményrendszerét, a települések funkcióvállalását, a térség ipar és kereskedelmi fejlesztésének terveit,
az informatikai hálózatfejlesztését, a településfejlesztések
főbb elemeit, stb..
Versenyképességi pólusokat szükséges kialakítani
a gazdaság,az oktatás, az igazgatás, a civil szféra, az egyházak összefogásával. Az adott kistérségben a minden
vállalkozásnál felmerülő azonos igényeket együttesen
kell kielégíteni, megszervezni a beszerzések, humánerőforrás-fejlesztés igazgatási, informatikai támogatását.
Mindezzel a versenyképességet lehet fokozni és általa új
munkahelyeket teremteni. A nagyobb projektek megvalósítását célzó pályázatoknál meghatározott létszám illetve
együttműködési követelmények is vannak, amelyeket csak
több település együtt tud teljesíteni.
2) Foglalkoztatás, munkahelyteremtés
A foglalkoztatottság növelése és a munkaképes korúak
elvándorlásának megállítása érdekében szükséges ösztönözni a közvetlen munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseket, megerősíteni helyi vállalkozásokat. A munkaerőpiacról kiszorultak integrálása érdekében támogatni
szükséges a térségi, települési részfoglalkoztatási, távés közmunkaprogramokat. Fontos fejleszteni a kistérségi
központok és más városok foglalkoztatási képességét, szélesíteni a távmunka lehetőségeit, továbbfejleszteni a szociális földprogramot t (például a biotermékek előállítása
révén), növelni a munkaalkalmasságot (készségfejlesztés,
munkához szoktatás révén).
3) A közlekedési feltételek javítása
A települési elmaradottság felszámolásához a potenciális munkahelyek, az alapszintű közszolgáltatások elérésének javítása érdekében szükséges fejleszteni az összekötő, az autó- és kerékpár utakat. Javítani kell a városok
és a kistelepülések, valamint a kistelepülések közötti tömegközlekedés színvonalát, lehetővé tenni a fő közlekedési utak elérését (falubusz, kistérségi, mikrotérségi buszok
működtetése, a járatsűrűség javítása, a ráhordó járatok
megszervezése révén).
4) A települések revitalizációja
Meg kell újítani a funkcióját vesztő, romló állapotú
településközpontokat, ösztönözni szükséges esetleges új
funkciók kialakítását (közterületek rehabilitációja, magántőke bevonása révén).

A fenntartó és/vagy a tulajdonos kilétére való tekintet
nélkül védeni kell a műemlékeket.
A kommunális hulladék gyűjtésének feltételeit meg
kell teremteni
Az ivóvíz- és csatornahálózatot mindenütt ki kell építeni (egyedi víztisztítási technológia alkalmazása is elképzelhető).
A települések energiaellátásának feltételeit a természetes energiaforrásokat is bevonva (szél, nap, biomassza)
kell megteremteni.
A helyi kisipari szolgáltatások feltételein az infrastruktúra kialakításával és kedvező hitelfeltételekkel szükséges javítani..
A szélessávú Internet-hozzáférés infrastruktúráját mindenütt szükséges kialakítani.
5) A helyi társadalom fejlődését szolgáló programok
A helyi közéleti aktivitás serkentése céljából támogatni
kell a kistelepülések civil szervezeteinek, köztük az érintett egyházi közösségeknek a részvételét a fejlesztési stratégiáik kialakításában és megvalósításában.
Javítani szükséges a helyi közigazgatás tárgyi eszközeit
és humán feltételeit.
Segíteni kell a diplomások letelepedését.
A kistelepülésekre is ki kell terjeszteni a teleházak szervezetét.
A számítógép-ismeretet terjesztő („küszöb”)-képzésben szükséges részesíteni a negyven év feletti korosztályokat, hogy a technikától való félelem küszöböt átléphessék, s aszámítógépet legalább alapszinten maguk is
használni tudják.
Támogatni kell a hagyományápolásra épülő vállalkozásokat (amilyen például a búcsújáróhelyek gondozása,
a tárgyi népművészethez kötődő tevékenységek és rendezvények segítése).
6) A támogatási rendszer átalakítása
A kistelepülések támogatásában olyan célrendszert
indokolt kidolgozni, ami nem életidegen a kistelepülések
lakóitól. Az egyéb támogatási formák közül a mikrovállalkozások számára meghirdetett mikrohitel-kínálatnak
és a hozzájutási feltételeknek – az állam által is befolyásolható – gazdasági szerkezetét úgy kell átalakítani, hogy
az a kistelepülésen működő vállalkozások számára is elérhető legyen.
A támogatási rendszer olyan elemeket is alkalmazzon, amely a hátrányos adottságú településeket is forráshoz juttatja. A pályáztatás mint forráselosztási módszer
anyagi és humánerőforrás hiányában a kistelepülések leszakadását növeli, ezért a forráselosztás más formáit (is)
kell alkalmazni.
7) Kormányzati koordináció
Minden tárcának vannak olyan feladatai, amelyek közvetlenül érintik a kistelepülések jövőjét, a célirányos koordináció azonban ez ügyben gyenge. A kistelepülések
problémáinak kezelése akkor lehet eredményes, ha az intézkedések összehangoltak, egymást erősítők lesznek. Ehhez a Miniszterelnöki Hivatal koordinációs képességének erősítésére koordinációs lehetőségeinek bővítésére
van szükség.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A Nemzeti Fejlesztési Hivatal kérésére 2005
novemberében a TÁRKI Rt. egy áttekintő
kézikönyvet készített a társadalmi tőke fogalmának alakulásáról, fejlesztésben való
hasznáról és lehetséges veszélyeiről. Ennek
keretében a nemzetközi gyakorlat ismertetése mellett hazai
példákat gyűjtött. A „gyűjtemény” egy rövid, korántsem teljes
esettanulmányt is tartalmaz a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségéről, mint a társadalmi tőke termelésének és fenntartásának egyik terepéről. Az alábbiakban ennek
az esettanulmánynak az ÖNkormányzat számára rövidített
változatát olvashatják.

TÕKE
A társadalmi tőke fogalmát az elmúlt
húsz évben kezdték alkalmazni a társadalomtudományi és a közpolitikai,
fejlesztésorientált tevékenységekben.
A fogalom egyre felkapottabb, s ennek megfelelően rengeteg deﬁníciója
létezik. A sokféle használat szintéziseként a társadalmi tőkét a bizalom,
a kapcsolatok, a társadalmi viselkedést szabályozó normák és a civil társadalmi aktivitás elegyeként határozhatjuk meg.
A társadalmi tőke fogalom a fejlesztésben jól alkalmazható szemléleti keretet jelent. Elfogadása nagyjából egyenlő azzal, hogy egy adott
csoport (település, régió, etnikai
csoport, a szegények stb.) életminőségének alakulása nem csupán a jól
látható gazdasági helyzeten, lehetőségeken múlik, hanem ennél sokkal
nehezebben megfogható tényezőkön
is. Így mondjuk egy település gazdasági fejlődését meghatározza, hogy
milyen normák uralkodnak a településen – példának okáért mennyire
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vállalkozó szelleműek a lakók –, milyen erősek az önkormányzat és a település polgárai között a kapcsolatok,
milyen erős szálak fűzik egymáshoz
a lakosokat, mennyire lehet helyi erőforrásokat mozgósítani egy közös cél
érdekében. Azzal a megállapítással
tehát, hogy a társadalmi tőke erős,
vagy gyenge egy településen nagyjából a fent említett tényezők erejét,
helyzetét és így a fejlesztésben való
erőforrásként való alkalmazásának
lehetőségeit minősítjük.
Amellett, hogy a társadalmi tőke több elemből áll, megkülönböztetjük bizonyos típusait is a szerint,
hogy milyen minőségű, irányultságú és erősségű társadalmi kapcsolat
jellemzi:
– Összetartó társadalmi tőkéről,
amelyet erős kötések (például családon vagy etnikai közösségen belüli
kapcsolatok) jellemeznek. Az összetartó társadalmi tőke a családon, rokonságon, nemzetiségen belüli kölcsönös segítséget, szolidaritást is erő-

sítheti, mint egyfajta erős társadalmi
ragasztóanyag, de forrása lehet a kirekesztő, másik családdal, népcsoporttal, nemzetiséggel szembeni ellenséges magatartásnak is.
– Összekötő társadalmi tőkéről,
amelyet gyengébb, kevésbé sűrű de
csoporthatárokat áttörő kötődések
jellemeznek. Ez a forma inkább alkalmas a különböző társadalmi csoportok, rétegek közötti kapcsolatteremtésre, integrációra.
– Összekapcsoló társadalmi tőkéről, amely a civil társadalom és a kormányzat, illetve más hierarchikusan
elkülönülő társadalmi egységek összekapcsolását szolgálja. Mint ilyen, egyaránt lehet a civil társadalom és a kormányzat közötti jobb együttműködést
segítő „áttétel”, ám lehet akár korrupciós kapcsolatrendszer is.
A társadalmi tőkének lehet rengeteg haszna, de ugyanúgy lehet káros
is. A tranzakciós költségek csökkentésével az erős társadalmi tőke segítheti egy vállalat hatékonyabb működését, de ugyanígy az erős kapcsolatok segíthetik gazdasági klikkek
képződését.

Egy sajátos tõketípus
A TÖOSZ, mint településközi kapcsolatrendszer a társadalmi tőke egy
sajátos típusa, mivel a kapcsolat alapegysége nem személy, hanem település. A településközi kapcsolatrendszer társadalmitőke-jellege jól illusztrálható: Egy társadalmitőke-mentes
helyzetben a települések egymástól
elszigetelten, csupán a formális hierarchia által diktált szervezeti rend
által előírt módon léteznek. Közös
ügyeik nincsenek, információ nem
áramlik közöttük, ha bármi olyan
feladatuk adódik, amely kooperációt
feltételez közöttük, akkor azt a felsőszintű irányítás teljes mértékben
„levezényli”.
Az összetartó, összekötő és összekapcsoló társadalmi tőke különböző
típusú együttműködéseket, kapcsolatrendszereket hozhat létre, a szerencsés az, ha a három típus együtt
van jelen a hálózatban.
Ma Magyarországon a településeket sokféle kapcsolat fűzi össze, tehát
részletesebb elemzés híján is biztosak
lehetünk abban, hogy a magyarorszá-

gi állapot nem társadalmitőke-mentes. Ennek egyik példája, eredménye
és egyben oka a TÖOSZ, illetve több
más kapcsolatrendszer, akár ezek hálózata, amelynek a TÖOSZ szintén
része.

Összetartó tõke
Ha feltételezzük, hogy az önkormányzatok önmaguk, illetve az általuk képviselt települések valamilyen mértékben közösségnek tekinthetők, akkor
igaz az is, hogy a TÖOSZ alapegységei
eleve összetartó társadalmi tőkével
jellemezhető szereplők. A TÖOSZ ehhez képest nyújt egyfajta többlet-közösségi identitást, vagyis közösen felhalmozott összetartó társadalmi tőkét, amennyiben a TÖOSZ egységes
szereplőként lép fel más önkormányzati szövetségek, vagy kormányzati szervek irányában. Természetesen
amennyiben a TÖOSZ-t már önmagában vizsgáljuk, ez a TÖOSZ-identitáson alapuló társadalmi tőke önkormányzati vezetők, önkormányzatok,
települések között képződő összekötő
társadalmi tőkévé válik.

Összekötõ tõke
A TÖOSZ sokféle módon képes összekötő társadalmi tőkét létrehozni, leginkább a tagok közötti kapcsolat erősítésével. Ezek a különböző TÖOSZtalálkozók, a hivatalos események
(küldöttgyűlés, elnökségi ülések),
konferenciák, képzések, projektek
megbeszélésein és a külföldi utak alkalmával, vagy a különböző alapokon
létrehozható formális szerveződések
létrehozásával (megyei tagozatok, a
polgármesternői tagozat, illetve a közigazgatási szakmai szekció) alakulnak
ki, és erősödnek meg. Ez utóbbiak közül a leginkább megalapozottak a területi szintű szerveződések.
Az összekötő társadalmi tőke képzésének sajátos esetei a más önkormányzati és településközi szövetségekkel való kapcsolat, illetve a nemzetközi szövetségekben való tagság,
vagy a testvérvárosi kapcsolatok szervezése, mivel ebben az esetben nem
arról van szó, hogy a TÖOSZ tagjai
között jön létre a társadalmi tőke ezen
típusa, hanem a TÖOSZ, illetve tagjai és a szervezeten kívüli entitások
között.

A kapcsolaterősítés más szférákkal
is működhet, így a gazdasági szektor
szervezeteivel is. A hirdetési lehetőségek egyrészt az ÖNkormányzatban,
másrészt a személyes találkozás lehetőségét megteremtő országos és megyei konferenciákon, polgármesteri
fórumokon megteremti az alapot a további együttműködéshez.

Összekapcsoló tõke
A TÖOSZ összekapcsoló társadalmi
tőkéje a kormányzati és költségvetési szervekkel három módon intézményesedik.
Egyrészt a kormányzat törvényben előírt egyeztetési kötelezettségeiből fakadó egyzetető testületeken,
másrészt a különböző eseti vagy keretmegállapodásokon, harmadrészt
az ezen kívül eső, eseti jellegű az önkormányzati rendszer működését
érintő konzultációk, egyeztetéseken
keresztül. Ezekben az esetekben a cél
az, hogy a valóság bemutatásán keresztül segítse a jogi szabályozás átalakítását.

A társadalmi tõke haszna
Természetesen a társadalmi tőke termelés a TÖOSZ és tagjai számára akkor fontos és érdekes, ha ez valóban
olyan „közjószágot” hoz létre, amely a
tagság számára is „hasznot hoz”– információt beruházást, pénzt, kedvezményt, normát stb.
Vizsgálódásunk néhány ilyen típusú haszonra fényt derített:
1. A TÖOSZ érdekképviselő, illetve lobbiszervezetként képes olyan
jogokat, kedvezményeket kiharcolni, érdekeket érvényesíteni, amelyekre az önkormányzatok önmagukban
nem lennének képesek. E munkája
során sok esetben nem csupán tagjai,
hanem általában az önkormányzatok számára harcol ki különféle jogokat, kedvezményeket. Ilyen módon
a TÖOSZ társadalmi tőkéjéből részesültek az önkormányzatok a polgármesterek korkedvezményes nyugdíjának kiharcolása esetén, vagy az önkormányzati szféra költségvetési érdekeinek képviseletekor. Bár ebben
a munkában jelentős szerepet játszanak személyes kapcsolatok is, ma már
az egyes személyek kicserélődése esetén a szervezetet övező bizalom, hír-

név is képes működtetni a kormányzattal szembeni érdekérvényesítést.
2. A szer vezet érdek képv iselői és lobbitevékenységén keresztül
mindkét irányban információt „szállít”, tudást generál, s a tárgyaló felek
közötti kölcsönös megértést segíti.
3. A TÖOSZ sokféle módon ad információt, terjeszt tudást az önkormányzatok körében. Ilyen „tudástranszfer” például az Önkormányzati Forródrót, a Forró-Drót füzetek,
a JÓTÁR-sorozat, vagy az aktualitásokról is tájékoztató ÖNkormányzat című folyóirat, a TÖOSZ Hírlevél,
a saját honlap. A TÖOSZ információs csatornákat létesít a testvérvárosi
kapcsolatok szervezésével, a nemzetközi szövetségekben való munkával,
az önkormányzatok és vállalkozók
közötti kapcsolatok megteremtésével.
Ezeken a csatornákon már nem csupán az információk, hanem az újítások, innovációk, példaértékű gyakorlatok is terjednek. A tudás nem csupán átáramlik a szervezeten, hanem
fel is halmozódik abban.Így jön létre
a saját, véleményalkotást és döntéshozatalt megkönnyítő önkormányzati
adatbázis, vagy ezért működik együtt
a TÖOSZ azokkal a kutató szervezetekkel (GKI Gazdaságkutató Rt.,
TÁRKI Rt.), amelyeknek a tevékenysége az önkormányzatok területére
is kiterjed.
4. A TÖOSZ értékeket is létrehoz
és közvetít, amelyekre a szabályzatokból, az általa alapított és kezelt díjakból lehet következtetni.
5. A TÖOSZ munkája során önkéntelenül is növeli a tagok egymás
iránti bizalmát az identitásteremtés, a találkozások szervezése okán.
Ugyanez a bizalom kiterjedhet egy
harmadik félre – vállalkozókra, konferenciák szervezőire, vagy akár az államra is –, például a központtól érkező
ajánlások révén. Mindezen tevékenységek nyomán, jelentős állami támogatás nélkül is új munkahelyek, munkalehetőségek sora, gazdasági és innovációs tevékenység („best-practice”
gyűjtés, kutatás, képzés), új információs, kommunikációs csatorna (az érdekvédelmi tevékenységen keresztül),
konﬂiktuskezelési, érdekérvényesítési
és ezen keresztül legitimációs potenciál jön létre. Ráadásul.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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csatlakozások

ESZMECSERÉK INTERREG ABC

Május első felében a TÖOSZ két
innsbrucki tanácskozáson is képviseltette magát: az egyiket az Osztrák Városok Szövetsége szervezte
és az energetika korszerűsítése volt
a témája, a másik pedig az Európai
Települések és Régiók Tanácsának
(CEMR) monstre kongresszusa volt,
amilyet három évenként rendeznek
a kontinensen.
Az Osztrák Városok Szövetsége
által szervezett, május 8. és 11. között megtartott C2ENET elnevezésű
energetikai konferencia egyike volt
az Interreg III/B program keretében ﬁnanszírozott rendezvényeknek
(amely program meghatározott partnerszervezetek részvételével az egyes
országokban bevált gyakorlat térségi elterjesztésére irányul). Mind
a TÖOSZ, mind pedig a TÖOSZ-tag
szigetszentmiklósi önkormányzat
partnerszervezetként delegált erre a
rendezvényre összesen harminckilenc önkormányzati vezetőt, szakembert, önkormányzati szövetségi
képviselőt. A konferencián szlovák,
cseh, osztrák és magyar szakemberek
tartottak előadást a megújuló energia
témakörében. Kecskés Józsefné Mária,
a Csongrád megyei önkormányzat
energetikusa a Szegedi Városi Kórház
napenergiára alapuló Európa-díjas
projektjének eredményeit, Szurmai
Zoltán, veszprémi önkormányzati
képviselő pedig városának az iparosított lakóépületek energetikai fel-

újításán alapuló panelprogramját
ismertette. A rendezvényen Krausz
Veronika és Pozsgai Péter nemzetközi titkárok, valamint Orosz Szilvia területi referens a TÖOSZ titkárságát
képviselték.
Az Európai Települések és Régiók Tanácsa május 10–12. között
tartott kongresszusának központi
témája a közszolgáltatások európai
jövője volt. Emellett a testvér-települési kapcsolatok jövőjéről tárgyaltak a meghívott résztvevők, akik
a CEMR legújabb – a nők és férﬁak
helyi szintű egyenlőségének megteremtésére irányuló – kartájának
végleges szövegtervezetét is megismerhették. A háromnapos rendezvénynek 36 európai országból mintegy 1200 résztvevője volt. Magyarországot huszonkilenc önkormányzati
vezető és önkormányzati szövetségi munkatárs képviselte. Az itthoni
országos szövetségek közül a TÖOSZ delegációja volta legnépesebb.
Részt vett a kongresszuson Dióssy
László, a TÖOSZ elnöke, Veszprém
polgármestere, Bagyin József, a TÖOSZ társelnöke, Aszód polgármestere, Nagy Gáborné, a TÖOSZ Tolna megyei tagozatvezetője, Dunaföldvár polgármestere, a TÖOSZ-tag
szigetszentmiklósi önkormányzat
több delegáltja, továbbá a TÖOSZ
titkárságának képviseletében a két
nemzetközi titkár: Krausz Veronika
és Pozsgai Péter.

SEPRÔGÉPEK
a gyártótól

traktorra, targoncára, tehergépkocsira

ARGOMAT Kft.
Ajka, Zagy tér 3. Tel.: 88/311-640, 88/213-241
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Tizenhét milliárd forint lesz
a magyarországi pályázatok támogatási kerete

Az Európai Unió a gazdasági-társadalmi összetartozást erősítő Interreg-programjai keretében összesen
68,6 millió eurót (mintegy 17 milliárd forintot) bocsát a magyarországi pályázók rendelkezésére a 2006ig terjedő időszakra. A várhatóan októbertől kiírandó
pályázatokon a határ menti térségek együttműködését
segítő programban 58,3 millió euró, az egy térségen
belüli nemzetek közötti együttműködést célzó programban 6,2 millió euró, az unió teljes területére kiterjedő, a nemzetek közötti tapasztalatcsere támogatását
célzó programban pedig 4,1 millió euró lesz a megpályázható keretösszeg.
Az Interreg III/A program keretében a határ menti térségek területi és infrastrukturális egységének
növelésére, a piacok integrációja és a helyi közösségek közötti együttműködések erősítésére lehet majd
pályázni.
Az Interreg III/B program keretében a Közép-Európát és a Balkánt magába foglaló térség országaiban
kereshetnek maguknak partnert a magyarországi pályázók.
Az Interreg III/C program megalkotói az Európai
Unió huszonöt országát földrajzi elhelyezkedésük szerint osztották három blokkra, a pályázóknak a projektek megpályázásakor más blokkok országaiból kell
választaniuk partnerszervezetet.

1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Tel./fax: 342-3906
Boltjaink:
V. Szent István krt. 5. - Tel.:331-4548
VII. Klauzál tér 16. - Tel.: 342-3906
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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
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belső fekete-fehér oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 140.000
1/2 (kb. 225 cm²) 80.000
1/3 (kb. 150 cm²) 70.000
1/4 (kb. 110 cm²) 50.000
1/8 (kb. 52 cm²) 30.000
1/16 (kb. 25 cm²) 20.000
belső, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 200.000
1/2 (kb. 225 cm²) 140.000
1/4 (kb. 110 cm²) 90.000
1/8 (kb. 52 cm²) 60.000
1/16 (kb. 25 cm²) 40.000
hátsó, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 240.000
1/2 (kb. 225 cm²) 160.000
címoldalon, az oldal alján:
1/4 (kb. 110 cm²) 160.000
1/8 (kb. 52 cm²) 100.000

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

