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Képes tudósításunkat a TÖOSZ évi rendes, egyszersmind cikluszáró küldöttgyűléséről az 5–15. oldalon közöljük

Az Interreg IIIC Kelet program keretében és támogatásával működő Nemzetközi Települési Hálózat (ICNW) európai vidéki önkormányzatok és európai önkormányzati szövetségek együttműködésére alapul, és ösztönzi az önkormányzati gyakorlaton alapuló tapasztalatok cseréjét. A projekt vezető partnere az Osztrák Községszövetség. Az ICNW projektnek 21 partnere van 13 országból. A program
keretében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége két munkacsoportban dolgozik, emellett felelős volt egy regionális szeminárium megszervezéséért. Ez a Zala, Somogy, Veszprém megyei tagönkormányzatok képviselői, valamint a TÖOSZ kibővített elnökségének tagjai számára szervezett, 2006. május 31-én és június 1-jén Balatonfüreden megtartott tanácskozás a Környezetvédelmi
beruházások az önkormányzatoknál címet kapta, s igen sikeresnek bizonyult. A szeminárium célja volt az önkormányzatok számára
olyan – tapasztalatokon alapuló – tanácsokat adni, amelyekkel környezetvédelmi beruházásaik tervezését, mind a természet adta lehetőségek oldaláról, mind gazdasági szempontból racionálisabbá tehetik. A rendezvényen a témában jártas magyar előadók mellett számos osztrák szakember is beszámolót tartott. A szeminárium résztvevői az itt kapott információkkal hozzájárulhatnak kistérségük környezetvédelmi beruházásainak fejlesztéséhez. Minderről bővebben a 16–17. oldalon olvashatnak.
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ÁRVÍZI JELENTÉS ÁRVÍZ UTÁN
A belügyminiszter, a regionális fejlesztésért
és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a Magyar Köztársaság Kormánya felkérésére 2006. április 4-én felhívással
fordult a magyarországi önkormányzatokhoz
a tavaszi árvízzel veszélyeztetett települések támogatása érdekében.
A TÖOSZ titkársága koordinációs feladatokat látta el. Az árvízzel
sújtott, illetve veszélyeztetett települési önkormányzatok igényeit
nyilvánosságra hozta, illetve közvetítette számukra a felajánlott
segítséget, támogatást.
A felhívás hatására az árvízzel nem érintett települések önkormányzatai a lehetőségeikhez mérten igyekeztek segítséget és támogatást nyújtani a veszélyeztetett települések lakóinak. A közvetítés
eredményeként például tizenöt gyöngyöstarjáni önkéntes tűzoltó,
tíz tabdi lakos, és egy nyolc tagú magyarbánhegyesi brigád vett részt
az árvízvédelmi munkálatokban. Az árvíz előbb a Duna-menti, majd
a Tisza és a Körös környéki településeket veszélyeztette, azonban
a támogatásban részesítendő települések köre folyamatosan bővült,
illetve változott. Egyes települési önkormányzatok maguk választottak támogatandót, így juttatott többek között a dömsödi pénzügyi
támogatást Dömösnek, a szárligeti Dunaalmásnak, illetve a nyárádi Verőcének, valamint a TÖOSZ közvetítésével a fővárosi Csepel
önkormányzata jelentős összeget a Békés megyei Gyomaendrőd
városának. Természetesen a segítségnyújtás valamennyi formájáról és módjáról nincsen pontos ismeretünk.
A felhívásra pénzbeli támogatások felajánlására is sor került,
amelynek révén több mint kétmillió kétszázezer forint gyűlt össze.
Az önkormányzati felajánlások közül – amely mindegyike képviselő-testületi döntésen alapult – a legnagyobb összeg 200 ezer forint, míg a legkisebb összeg 3 ezer forint volt. Itt kell megjegyezni,
hogy meglehetősen sok önkormányzat juttatta el a TÖOSZ titkárságra a képviselő-testület határozatát, amely arról tudósított, hogy
az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt. nem tudnak támogatást nyújtani.
A júliusi összesítés eredményeként megállapítható, hogy 27 községi és 3 városi önkormányzat nyújtott pénzügyi támogatást a szövetség közvetítésével, valamint egy nagyalásonyi és egy nemesszalóki
egyéni felajánlás került a TÖOSZ árvízi számlájára.
Külön szükséges kiemelni a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulását, amely 250 ezer forintot ajánlott fel
az árvízkárosultak megsegítésére.
Ugyancsak kiemelésre érdemes a Közép-Nyírségi Önkormányzati
Többcélú Kistérségi Társulás, amely száz árvízkárosult gyerek egy
hetes nyári táboroztatásra vállalkozott.
A beérkezett felajánlások és az érintett településeket ért károk
ﬁgyelembevételével a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöksége úgy döntött, hogy a felajánlókat nevesíti, s kilétükről a támogatásban részesülő önkormányzatokat tájékoztatja..
Amennyiben a felajánló megjelölte a támogatandó önkormányzatot,
vagy önkormányzatokat, úgy azt ﬁgyelembe véve került a támogatási összeg megállapításra és továbbításra. Ezzel a megoldással arra
törekedett a TÖOSZ elnöksége, hogy az országon belüli önkormányÖNKORMÁNYZAT
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Az árvízzel veszélyeztetett települések
és a pénzügyi támogatást nyújtók jegyzéke
Támogatott település Támogató település, szervezet
Csépa
Dél-Pest Megyei Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása
+ Petőháza
Szelevény
Dél-Pest Megyei Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása
+ Petőháza + Dunaszeg + Gerde
Tiszasas
Dél-Pest Megyei Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása
+ Petőháza + Kisvejke + Nemesszalók
+ Somlóvecse + Szátok + Zics
Tiszabő
Lukácsháza + Noszlop
Süttő
Devecser + Öskű
Leányfalu
Héhalom + Hortobágy + Noszvaj
+ Zimány
Szentendre
Vép, vépi képviselők
Szigetmonostor
Bakonysárkány + Kardoskút
+ Nagyalásony + Szőc + Taszár
Szob
Pilis + Tibolddaróc
Sződliget
Alap + Alsópáhok
Tahitótfalu
Galambok + Lasztonya + Zalaszentjakab
Zebegény
Gyula + Nak + Tisztaberek
Összesen (12)
30 község + 2 város +1 társulás + TÖOSZ
Megjegyzés: a táblázatban szerepeltetett, árvíz által veszélyeztetett/sújtott települések önkormányzatai egyenként kétszázezer összesen kétmillió négyszázezer forint támogatásban részesültek. Kivétel a Szentendrei önkormányzat amely a kétszázezer forinton felül további 242 ezer
forintnyi támogatást kapott, mert a támogató vépi önkormányzat képvislő-testületének tagjai
saját kéthavi tiszteletdíjukat ajánlották fel erre a célra.

zati együttműködéseket erősítse, illetve a hazai testvér-települési
kapcsolatok kialakulását segítse, azokat erősítse.
Tekintettel a rendelkezésre álló korlátozott mértékű összegre,
csak a leginkább veszélyeztetett és károsult települések részesültek,
egységesen 200 ezer forint összegű támogatásban. Az odaítélt egyes
támogatási összeg ugyan jelképes, viszont szabadon felhasználható
az árvízkárok enyhítésére.
Mivel a támogatási összeget többnyire nem egyetlen önkormányzat nyújtotta, így előfordult, mint Tiszasas esetében, hogy hat önkormányzat és egy társulás közös felajánlásából származott a támogatás. Annak érdekében, hogy mindegyik település azonos összegű
támogatásban részesüljön, a TÖOSZ is kiegészítette a felajánlásokat
a szolidaritási számla terhére.
Az árvízi akció is jól jelzi, hogy az önkormányzatok egymással
szolidárisak, ám egyre inkább korlátozott pénzügyi lehetőségeik
miatt az anyagi támogatás meglehetősen szerény mértékű.
Minden tekintetben köszönet és elismerés jár mindazoknak, akik
az elmúlt évszázad legnagyobb árvízét sikeresen medrében tartották és megvalósították a védekezést.
Köszönet jár mindazon települési önkormányzatoknak és településvezetőknek, amelyek, akik – akár a TÖOSZ közvetítésével, akár
közvetlenül – támogatták az árvízzel veszélyeztetett településeket.
Bízzunk benne, hogy a TÖOSZ szolidaritási számlájának bővítésére az elkövetkezendő időkben sem árvíz miatt, sem egyéb okból
nem kell újabb támogatást kérni.

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferenciatermében 2006. június 27-én tartotta meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
évi rendes, egyszersmind cikluszáró küldöttgyűlését. Az országos sajtó képviselői igen nagy számban voltak jelen (egészen addig, amíg a miniszterelnök
is ott volt), egyikük (éppen a kormányfő részvétele miatt) rendhagyónak minősítette a rendezvényt (mert nem tudta, vagy elfeledte, hogy Gyurcsány Ferenc – a házelnök
és a belügyminiszter társaságában – a tavalyi küldöttgyűlésen is részt vett). Azután napilapok másnap a küldöttgyűlésről főként a miniszterelnök beszédéből idézve tudósítottak (de
nem ismertették mondandójának jó néhány, az önkormányzatok számára fontos részletét),
s egyik újságban se jelent meg, hogy a küldöttgyűlés résztvevői az önkormányzati-közigazgatási reform kormányzati koncepcióját milyen feltételekkel támogatták. Ezen feltételek többségét az elnökség fogalmazta meg (és a küldötteknek előzetesen eljuttatott írásos beszámoló
szóbeli kiegészítéseként Dióssy László, a TÖOSZ elnöke ismertette őket), ám a feltételek sorát
maguk a küldöttek is bővítették. Mindazonáltal a sokak által várt éles vita elmaradt, mintha bizony a miniszterelnök meggyőzte (vagy inkább megbűvölte) volna a küldötteket (még
a megyék régiókkal való felváltásának tervét kiáltványban ellenző Vas megyei polgármesterek, továbbá az ellenzéki kötődésű küldöttek se mondtak ellent a kormányprogramnak).

GYÜRKÕZZÜNK NEKI

KÉPES TUDÓSÍTÁS A KÜLDÖTTGYÛLÉSRÕL
szokásos munkáját (a beszámoló, a tavalyi zárszámadás,
a felügyelő bizottság jelentésének, az idei költségvetésre
vonatkozó javaslat elfogadása, az alapszabály szükséges
módosítása) csak az ő távozása után végezte el.
A résztvevőket délelőtt tíz óra után néhány perccel
dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere köszöntötte, de nem pusztán üdvözlésre szorítkozott, röviden, ám
kormányprogramot illetően igen kritikusan fogalmazva
fejtette ki, hogy miért örül annak, amiért városa a TÖOSZ
küldöttgyűlésének helyet adhatott.
Gyurcsány Ferenc, Dióssy László, Zongor Gábor

Gyürkőzzünk neki! Ez lehetett volna a mottója ennek
a rendezvénynek. Nem azért, mert a küldöttekkel szemben helyet foglaló öltönyösök azonmód ingujjra vetkőztek a nagy melegben, hanem a résztvevők hangulata okán.
Tény: a kormányzati koncepció feltételes támogatására
vonatkozó határozati javaslatot a küldöttgyűlés egyöntetűen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta (amiben talán szerepe volt az alapos – az ellenérvek ismertetésétől se tartózkodó – előkészítésnek).
A küldöttgyűlés egyébként a napirendjét – az elnökség
javaslatára – a kormányfő egyórásnak szánt (de menet
közben bő másfél órára bővített) részvételéhez igazította,

Dr. Dietz Ferenc szentendrei polgármester köszöntötte a küldötteket
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Reformpárti javaslat
Dióssy László, a TÖOSZ elnöke a beszámoló szóbeli kiegészítéseként mindenekelőtt a tavalyi, parlamenti küldöttgyűlésen megfogalmazott önkormányzati igényekre
emlékeztette a küldötteket (meg a miniszterelnököt), kifejtvén, hogy az önkormányzatok jelenlegi ﬁnanszírozási
gyakorlata miért tarthatatlan (például azért, mert az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok száma az e minősítés szigorodó feltételei ellenére is jelentős,
és mert az önkormányzatok úgy kapnak feladat- és hatáskört, hogy az anyagi források nem, vagy csak részlegesen állnak a rendelkezésükre). Beszámolt a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége tavaly őszi kezdeményezéséről (hogy szülessen négypárti egyetértéssel
országgyűlési határozat a közigazgatást és az önkormányzati rendszert érintő változtatás irányáról, lényegéről, ütemezéséről és bevezetésének módjáról, körülményeiről,
az eldöntendő kérdésekről), amelynek nem volt foganatja, továbbá arról, hogy elutasították a parlamenti pártok
a TÖOSZ-nak az önkormányzati választás időpontjának
2007-re történő meghosszabbítására vonatkozó javaslatát
is (amelyet egyebek között parlamenti választásokat követő, szükséges változtatások törvényi szabályozásának
időigényes volta indokolt).
A második Gyurcsány-kormány államreform programjáról szólva elmondta, hogy ez a program az olcsóbban
és hatékonyabban működő állami berendezkedés megteremtését tekinti reformértékűnek, amelyen belül ugyanezen célok megvalósítása érdekében az önkormányzati
rendszerben jelentős strukturális átalakítást tart szükségesnek. Hozzá tette, hogy bár az Orbán-kormány közigazgatás-korszerűsítési programja és az azt követő szocialista-liberális kormányok programjai sok tekintetben
hasonlítanak egymásra, mégis kérdéses, hogy miképpen
viszonyul a jelenlegi parlamenti ellenzék a kormánynak
az önkormányzati rendszer strukturális átalakítására vonatkozó terveihez. Ezért alakítottak ki ez ügyben közös
álláspontot az országos önkormányzati érdekképviseleti
szervezetek, ám közös nyilatkozatuk megkésettnek tekinthető, mert már az eléjük tárt programról alkothattak
véleményt. Elmondta, hogy a hét országos önkormányzati
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szövetség közül hat nyilatkozatban támogatta a kormányprogramnak önkormányzatokra vonatkozó reformelképzeléseit, s hogy az önkormányzati és területfejlesztési
miniszterrel közösen aláírt, alapvetően deklaratív jellegű nyilatkozatot egyedül dr. Gémesi György, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke nem írta alá,
a TÖOSZ pedig záradékkal látta el (a közös nyilatkozat
és a TÖOSZ-záradék szövegét a küldöttek kézhez kapták,
e dokumentumokat előző lapszámunkban ismertettük).
Bejelentette, hogy a közigazgatási és önkormányzati reformmal kapcsolatos álláspont kialakítása a jelen küldöttgyűlés kompetenciájába tartozik.

Egyetértési feltételek
Felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy az új kormányprogram
nem decentralizációról, hanem a hatékonyság növelésének igényéről és a célszerűség vezényelte koncentrációról
szól. Ezért kérdésesnek tartotta, hogy lesz-e valóságos decentralizáció, avagy a megyei dekoncentrált szervek integrációja és regionalizációja révén a dekoncentráció erősödik-e tovább.
Megemlítette, hogy a mostani kormányprogramban
szereplő strukturális változtatások az alkotmányos törvények módosítását igénylik, ezért széles körű politikai
konszenzusra van szükség, hogy az átalakításra a lehető
legszélesebb egyetértés mellett kerüljön sor. Ismertette az elnökség által kimunkált, az egyetértés eléréséhez
szükséges feltételeket (ezeket olvasóink többé-kevésbé
ismerik, de dokumentumértékük indokolja alábbi felsorolásukat).
• Az átalakítás során arra kell törekedni, hogy valamenynyi állampolgár pontosan meghatározott önkormányzati közszolgáltatásban részesüljön, függetlenül attól, hogy
milyen településen él.
• Meghatározandó, hogy egyes településtípusokon milyen jellegű közszolgáltatások legyenek; a diﬀerenciált
hatáskör telepítéshez nincs szükség kétharmados törvényekre, csupán a valóságos folyamatok megfelelő és differenciált értékelésére.
• Garantálni kell a helyben nem nyújtható szolgáltatás elérhetőségét, vagyis meg kell teremteni a szolgáltatáshoz

való hozzáférés feltételeit; virtuálisan (elektronikus módon) és valóságosan (közlekedési úton).
• Az egyes feladatok és hatáskörök felülvizsgálatát követően oda kerüljenek a hatáskörök (állam, önkormányzat,
civil szféra, gazdaság), ahol a legnagyobb a többlethozzáadott érték, és ahol a legszínvonalasabb lehet a közszolgáltatás.
• A meghatározott önkormányzati minimum-közszolgáltatás elérhetőségét úgy kell garantálni, hogy azért ne
kelljen pályázni. Ezért kistérségi terveket kell készíteni az alap-közszolgáltatások teljeskörű biztosítása érdekében.
• Mivel nincs konszenzus a strukturális átalakítás tekintetében, ezért a működés gyakorlatát, színvonalát, hatékonyságát kell előtérbe helyezni; ne a közigazgatási, hanem a feladatellátási szint legyen a meghatározó. A közigazgatási határok ne akadályozzák az önkormányzatok
ésszerű együttműködését a közszolgáltatások szervezésében és fejlesztési programjaik kialakításában.
• A hatáskörtelepítés szintjének meghatározásánál ne
a lakosság száma, illetve az önkormányzat státusa (község, város, megyei jogú város, megye), hanem a feladat
jellege és az érintettek körének nagysága legyen a meghatározó.
• Az egyes önkormányzati feladatok körzetesítésénél
szükséges ﬁgyelembe venni a foglalkoztatási helyzetet.
(Sok kistelepülésen az önkormányzat az egyedüli helyi
foglalkoztató.)
• Az önkormányzatok anyagi fedezet nélkül újabb állami feladatot már nem tudnak vállalni. A feszültség decentralizációja helyett a felelős munkamegosztás elve érvényesüljön.
• Meg kell erősíteni a polgármesterek döntési szerepét
és súlyát. A polgármesteri felelősséghez kell mérni a polgármesterek döntési kompetenciáját. Jelenleg a polgármesterek a képviselő-testületek foglyai, ami megnehezíti
a társulások működését is.
• Az e-közigazgatás rendszerének kiépítésével egyidejűleg
teremtődjön meg az e-önkormányzás feltételrendszere is.
Az elektronikus közszolgáltatáshoz való hozzáférés alanyi
jog legyen, és ne az egyes önkormányzatok teherbíró képességétől, illetve szándékától függjön. Az e-közigazgatás
működéséhez szükséges személyi feltételeket a jegyzőséggel, illetve intézménnyel nem rendelkező településeken is
meg kell teremteni.
• A pályázatok a minimum-szolgáltatási szint feletti
minőségű fejlesztések megvalósítására vonatkozzanak.
Az éves pályázati kiírások a tárgyévet megelőzően, az új
költségvetés készítésével egyidejűleg készüljenek el. A forráshiány miatt elutasított pályázatok a következő pályázati időszak automatikus résztvevői legyenek.
• A parlamenti képviselők számának csökkentésével egyidejűleg csökkenteni kell az önkormányzati képviselők
számát. Különösen a tízezernél nagyobb lakosságszámú
települések és a megyei önkormányzatok képviselő-testületeinek létszáma csökkenthető, mivel itt lehet jelentősebb költséget megtakarítani a tiszteletdíjakból és egyéb
működési költségekből.

A helyi adók szerepe
Dióssy László hangsúlyozta, hogy változtatásra akkor
is szükség van, ha nem lesz jelentős változás az önkormányzatokat érintő alaptörvényekben, ugyanis feltétlenül szükséges növelni az önkormányzatok mozgásterét,
a feladatok és hatáskörök telepítésének rendje pedig feles
törvényekkel átalakítható. Kifejtette, hogy a decentralizáció, a szubszidiaritás, a demokrácia és a hatékonyság
szempontjainak együttes érvényesülését kell számon kérni
a kormányzattól, s hogy az önkormányzatok ﬁnanszírozási helyzetének újraszabályozása, a feladatok, hatáskörök
diﬀerenciált telepítésével együtt elkerülhetetlen. A települések fejlesztési lehetőségeinek megteremtése érdekében
tartotta szükségesnek a helyi adók szerepének bővítését.
Örömét fejezte ki, amiért a kormány egyetértett a TÖOSZ
kezdeményezésével, és az iparűzési adó tervezett 2008.
január 1-jei megszüntetésére vonatkozó törvényi előírás
eltörlését javasolja.
Az önkormányzatok mindennapi működésének megváltoztatását a strukturális változtatások végigvitelénél
kevésbé látványosnak, de feltétlenül szükségesnek vélelmezte, mert az előbbi hosszú távon a jelenleginél stabilabb
együttműködést eredményezhet az önkormányzatok között mind kistérségi, mind regionális szinten.

Mielõbbi egyeztetést
Befejezésül a TÖOSZ elnöke utalt a szövetség elismertségére, amely az elmúlt esztendőben – minden nehézség
ellenére – a kormányzati szervek, az országgyűlési képviselők, az önkormányzatok körében, továbbá a civil szférában és a sajtóban is tovább növekedett. Ezt jelzi, hogy
egyre több szervezet és szerveződés keresi a TÖOSZ-szal
való együttműködés lehetőségét. Tulajdonképpen a kormányfő ﬁgyelmébe ajánlotta, hogy önkormányzati érdekképviseletről a TÖOSZ nélkül nem lehet beszélni. Tette ezt azért, mert – mint mondta – a 2006–2008 közötti
időszakra vonatkozó Új Egyensúly Programjában megfogalmazott megtakarítások belső tartalma nem ismert,
s ennek közös kialakítása érdekében javasolja a TÖOSZ
a mielőbbi egyeztetést a kormányzat és az önkormányzati
szféra képviselői között, hogy reális és az önkormányzaA Települési Önkormányzatok
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tiság alapértékeit nem sértő módon lehessen részt venni a közös áldozatvállalásban. A TÖOSZ – jelentette ki
– a kormánnyal továbbra is partnerségre törekszik, ezért
ajánlja fel együttműködését, arra kérve a miniszterelnököt, a kormányt, hogy mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mind az Államreform Bizottság munkájába vonják be a TÖOSZ szakmai képviselőit. Sem az önkormányzatiság, sem az államreform nem önmagáért van, hanem
az emberek megfelelő szolgáltatásokkal való ellátásáért,
oly módon, hogy a közpénzek a lehető legjobban, leghatékonyabban hasznosuljanak. Bízunk benne – mondta még
–, hogy folyamatos párbeszéddel sikerül az önkormányzati rendszert stabilizálni, a működést kiszámíthatóvá
tenni és a lakosság önkormányzati közszolgáltatásokkal
való ellátásának minőségét javítani.

Amin nem vitatkozunk

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az önkormányzati reform koncepciójáról folytatandó vita résztvevőjeként –
meglehet, hogy a TÖOSZ-elnökség álláspontját tükröző
Dióssy-beszéd hatására is – az általa tervezettnél hosszabban és részletesebben fejtette ki a véleményét. Amit mondott, azt az alábbiakban alig rövidítve ismertetjük.
Bevezetésül azt hangsúlyozta, amit korábban, az országos önkormányzati szövetségek vezetőivel folytatott eszmecserén is kifejtett (s amit ezen újság májusi számának
első oldalán címbetűkkel tudattunk olvasóinkkal), hogy
szerinte az önkormányzás alapérték. Az elmúlt 15-16 év
azt bizonyította – mondta –, hogy a rendszerváltásnak
időtálló értéke a települési önkormányzatiság. Az a joga
a polgároknak, hogy saját ügyeik, dolgaik intézésére, közös céljaik megfogalmazására önkormányzó testületeket
hozzanak létre, amelyek aztán képviselik a polgárokat
és programot alkotnak, végrehajtanak. Sok mindenre kiterjed a következő évekre szánt változtatások sorozata, de
sem indok, sem szükség nincsen, hogy megváltoztassuk a
modern önkormányzatiságnak, a harmadik Magyar Köztársaság önkormányzati pillérének ezt az örökségét. Hozzáteszem: ezt nem túl nagy politikai merészség kimondani, mert ebben széles körű egyetértés van ma Magyarországon. Ez sem kevés. Olyan sok mindenben vitatkozunk,
hogy nem baj, ha van olyasmi, amiben nem.
ÖNKORMÁNYZAT
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A miniszterelnök ez után tért rá azokra a dilemmákra,
amelyekkel mind a kormányzatnak, mind az önkormányzatoknak szembe kell nézniük.

Magyarország régi nyavalyája
Az egyik kérdés valóban az – fejtegette –, hogy mit várunk az önkormányzati világtól, és amit várunk, ahhoz
elegendő eszköze van-e az önkormányzatoknak. Ezt önök
nagyjából úgy fogalmazzák meg, hogy a törvényhozó hatalom folyamatosan megrendel tőlünk ilyen-olyan szolgáltatásokat, amit nekünk kell nyújtanunk a polgárainknak, de általában elfeledkezik arról, hogy ehhez szükséges
mennyiségű eszközt, többségében forrást adjon. Ennél
szélesebb a probléma. Önöknek egyébként ebben inkább
igazuk van, mint nincs, de ez csak az igazságnak az egyik
fele. Nem egyszerűen a központi törvényhozó hatalom vitatkozik a települési önkormányzatisággal, hanem általában a közfelelősség és a magánfelelősség mindent átfogó
konﬂiktusáról van szó. Magyarországon a polgárok általában lényegesen többet kívánnak a köz által nyújtottnak
tekinteni és elvárni, mint amennyi közfeladat, közszolgáltatás nyújtására egyébként a köz fel van készülve. A dolog
lényegében arról szól, hogy létezik egy széles körű költségvetési illúzió. Általános vélekedés Magyarországon,
hogy a költségvetésnek létezik az ország polgáraitól és
az ország vállalkozásaitól független, saját teljesítményen
alapuló jövedelme. És csak akarat kérdése, hogy ebből
a jövedelemből, ebből a bevételből, ebből a forrásból kinek mennyit nyújt. Nem létezik az a fajta adótudatosság,
amely valamennyi polgár, valamennyi vállalkozás fejében
összeköti a közös feladatok ﬁnanszírozásához szükséges
adó-hozzájárulást a közfeladatokból, vagy a közszolgáltatásokból való részesedéssel. Mindenki optimalizál, betenni kevesebben és kevesebbet szeretnének, mint ahányan
és amennyit kivenni szándékoznak. Ez nem rendszerváltás utáni probléma, ez egy sokkal mélyebb és összetettebb nyavalyája Magyarországnak. Ebben benne van
a magyar történelem ezernyi gondja-baja, a meg nem élt,
belsővé nem vált rendszerváltás egyik következménye is.
Nehezen hiszi el a sok száz éven keresztül idegen hatalomnak adózó magyar, hogy az ország most már az övé. Sikk
és hazaﬁas erény volt az idegen hatalomnak nem adózni,
ennek a magatartásnak ma közvetlenül mi magunk is
isszuk meg a levét, mert nem idegen hatalom, hanem mi
magunk vagyunk azok, akik ezt az országot igazgatjuk.
A történelmi idő alatt kialakult mentalitással kell szembenézni, ha úgy tetszik, egy lassú polgárosodással, ha úgy
tetszik, egy tovább élő feudális alávetettségből származó
hagyományvilággal. Ha valami, akkor ez az igazi nagy
kulturális társadalmi rendszerváltás: annak az elfogadása,
hogy az ország az nagyjából arra képes, mint ami szabad
polgárai és azok különböző közösségei teljesítményéből
fakad. Ezt a teljesítményt lehet újra osztani, de az újraosztással önmagában több teljesítmény nem lesz.
Miközben okszerűen teljesítményhiányos a köz, mert
nincsen hozzá elegendő lehetősége és erőforrása, a vita
már csak azon van, hogy ez a teljesítményhiány hol, menynyire mutatkozik meg az államhoz közvetlenül köthető

szolgáltatások világában, tudok én mondani nem egyet.
Látják útjaink állapotát? Látják az állami utak állapotát
is, természetesen látják. Látják Magyarország védelmi
képességeinek és ambícióinak minden korábbinál szerényebb voltát? Látják! Látják az alapvetően állami felelősséggel működő rendőrség kielégítetlen igényeinek sokaságát? Látják! Nem egyszerűen az történik, hogy az állam
az önkormányzatoknak ad feladatot és közben nem ﬁnanszírozza. Az állam, a központi kormányzat ugyanattól
a problémától szenved, mint az önkormányzatok világa:
sokkal több a vele szemben megfogalmazott igény, mint
amennyit ﬁnanszírozni képes.

Egy hosszú beszélgetés elején
A vita legfeljebb azon lehet, hogy hogyan és milyen módon folytatjuk le az országban azt a beszélgetést, hogy mi
így együtt, a huszonegy-néhányezer milliárd forint éves
jövedelmet előállítva, ebből tizenegy-néhányezer milliárd
forintot újraosztva, ebből mire vagyunk képesek. Ennek
a hosszú beszélgetésnek az elején vagyunk. Látom azt a továbbélő hagyományt, amelyben a helyi önkormányzatokat
és a központi államot szinte fojtogatja saját polgárainak
időnként korlátlan igénye egy jobb, egy nyugodtabb élet
megteremtése érdekében, és hogy a közzel szemben támasztott igény milyen brutális mértékben elszakadt a köz
feladataihoz való hozzájárulás önkéntes szándékával, vagy
akárcsak a kötelező norma követésével. Ez az igazi különbség, ez az igazi vita. Ebben egyébként, a vállalt vagy elvárt
feladatok mennyisége és a ﬁnanszírozási képesség között
nem látok nagyságrendi különbséget az önkormányzatok
és a központi állam szintjén jelentkező különbségek között. Nem látok. És újra mondom, hogy szerintem ebben
az ügyben önkormányzat és állam nem egymás riválisai.
Azt az új társadalmi szerződést kell megkötni, amelyben újra szabályozzuk, hogy mi a köz felelőssége, milyen
szolgáltatás nyújtására és milyen minőségben kötelezett,
azt hogyan képes garantálni, másik oldalról milyen jogai
vannak a polgároknak, a polgárok közösségeinek, nekik
hogyan kell ehhez hozzájárulni. Ez egy új társadalmi szerződés. Újra és újra felborul önkormányzati és központi
költségvetési egyensúly, mert ez a korábban megkötött,
vagy korábbról származó társadalmi szerződés iszonytató túlköltési nyomás alatt tartja az önkormányzatokat
is és a központi államot is. Ez az igazi és legvégső belső
problémája ma az országnak.
Ha mi csak egymással beszélgetünk, akkor ebben nehezen fogunk egyről a kettőre jutni. Az önkormányzatok
éves költségvetési támogatása meghaladja az ezer milliárd
forintot, és ahogy látom, nemcsak a központi állami költségvetés költ túl választási évben, hanem az önkormányzatok sora is. Mondhatná valaki, hogy az egyik kutya,
a másik eb, az idei évben az önkormányzatok túlköltése
százmilliárdos nagyságrend körül lesz. Mi azt az év végi
várható államháztartási hiányba kalkuláltuk. Az ezermilliárdot a százhoz viszonyítva, vagy fordítva, a százat
az ezeregy-néhányszázhoz viszonyítva nagyjából ugyanott tartunk, mint a központi költségvetés hiánya, tudniillik ugyanazok a mozgatórugói mind a két túlköltésnek.

A helyi és központi költségvetési lehetőségeket messze
meghaladó közigény és az ezzel szemben nem kellő politikai, társadalmi határozottsággal rendelkező társadalmi
politikai elit. Ez a nagy dilemma. Ehhez képest minden
kisebb gond, azt tudom önöknek mondani.

A politikai elit felelõssége
Ha önkormányzatisághoz való jogot megtartottuk, akkor az a nagy kérdés, hogy a vállalt feladatokat milyen
intézményrendszerben tudjuk a lehető legjobban ellátni.
Az önkormányzáshoz való jogból következik-e az önálló intézmény fenntartásának szüksége? Igen vagy nem?
Mi az, amit közösen tartunk és mi az, amit nem? Tudom
én, hogy nagyon fontos a helyi identitás, ha van egy saját
intézményem, hivatalom és iskolám. Nagyobb települések esetében van-e saját kórházam, vagy csak járóbetegszakrendelésem. Ezekilencszázkilencvenből, onnan ered
az önkormányzatiság, hogy mindenkinek legyen saját
intézménye, és ami lehet, az legyen is meg. Ennek látjuk
a következményeit. És azt is látjuk, hogy milyen borzasztóan nehéz ezt átalakítani. Azok az átalakítások, amelyekről most beszélünk, azok részben azt szolgálják, hogy
gyorsuljon fel az a folyamat, hogy elkezdenek együttműködni települések és régiók, elkezdenek együttműködni
kistérségek. Lehet-e ennek a folyamatnak nagyobb lendületet adni? Úgy látom, hogy ebben az önkormányzatok és a kormány között nagyobb az egyetértés. Lassan
mennek előre ezek a folyamatok. Helyenként nem látom
kellően megalapozottnak azokat az ellenzéki felvetéseket,
amelyek ez ügyben elhangzanak. Illúzióromboló, hogy
nagyon fontos, a közigazgatás, helyi igazgatás, a közszolgáltatások átalakítását szolgáló kétharmados törvények
túlnyomó többsége nem nyer ellenzéki támogatást. Ezzel
együtt erőteljesen dolgozunk azon, hogyha nem így, akkor mással: feles törvényekkel, pénzügyi ösztönzőkkel ezt
a folyamatot mozgásban tartsuk. Természetesen ez nem
lesz olyan hatékony és többe fog kerülni. Ez nem kérdés.
Ez a politikai elit felelőssége.

Ingyen nem kaphat senki semmit
Nehezen megyünk egyről a kettőre. Az önkormányzati
igazgatás ma 450 milliárd forintba kerül. A 450 milliárd
forint elképesztően sok pénz, 9-10-12 nagyváros egész
éves költségvetése. Egy közepes-kisebb falunak az éves
költségvetése százegynéhány millió forint. Ki tudják számolni, hogy ebből a 450 milliárdból 4500 közepes település egész éves költségvetését el lehet tartani. Amikor hihetetlen tempóban építünk autópályát, akkor egy évben
200 milliárdért építünk autópályát. Amikor az alacsonyabb rendű utak felújítására országosan nagyon sokat
költünk, az nem több 50–60 milliárdnál. A színházak támogatására 11 néhány milliárdot, nem többet. Ehhez képest az önkormányzati igazgatás költségvetése 450 milliárd forint. Egészen brutálisan nagy szám ez. Nem megyek
bele a részletekbe. Nyilván jó lenne ugyanazzal az erővel
nekiindulni, mint a központi államigazgatás reformjának, ahol a 2002 és 2008 között minisztériumi igazgatásra fordított összegeket nominálisan meg fogjuk felezni,
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100 milliárdról lemegyünk 50 milliárdra. Tudják ez reálértékben még sokkal kisebb. Mi ezt megtesszük, szerintem érdemes megtenni.
A legnagyobb kihívás előttünk, és önöknek a legnehezebb dilemmát fogja jelenteni a következő időszak igazi
nagy történelmi lehetősége és kihívása, a 2007-től induló,
nagyjából ezermilliárdos fejlesztési forrás. Ennek körülbelül a fele az önkormányzatokhoz közvetlenül kötődő
fejlesztésekre megy el ilyen-olyan módon. Azzal a dilemmával kell szembesülni, hogy részint tanulva az elmúlt
évek tapasztalatából, nem elegendő csak fejleszteni, hanem a fejlesztés után működtetni is kell. Úgy látom, hogy
az elmúlt évek ebben sokak számára keserű tapasztalatot
is hoztak. Szép, szép dolog fejleszteni, és ez nagyon jelentős választói támogatást is hoz. De utána ezeket az újonnan létrehozott kapacitásokat – ha azok nem a régiek
helyébe lépnek és nem növelik a hatékonyságot – fenn kell
tartani, ami jelentős teher az önkormányzatok számára.
Aztán ahhoz, hogy ezt a jelentős fejlesztési lehetőséget ki
lehessen használni, ahhoz jelentős saját részre van szükség. A központi költségvetés nem lesz abban a helyzetben
és nem is kíván abban a helyzetben lenni, hogy az önkormányzatok helyett elvállalja a saját rész biztosítását.
Azt a dilemmát az önkormányzatoknak ugyanúgy meg
kell oldania, ahogy nekünk is meg kell oldani a mi költségvetésünkben, hogy azért kell itt is, ott is kevesebbet
fordítani a működésre, azért kell okosan eldönteni, hogy
mire van pénz, hogy a végén maradjon beruházásra is.
Nekem sem könnyű. Önöknek is ez lesz a dilemmája: hogyan fogják megteremteni a szükséges évi 100 milliárdos
nagyságrendű fejlesztési, beruházási forrást.
Hogy a régiók és a kistérségek közötti különbséget
mérsékeljük, néhány tízmilliárd forintot el fogunk különíteni annak érdekében, hogy a helyi történelmi, társadalmi, gazdasági meghatározottság okán lemaradó térségek
önkormányzatai számára biztosítsunk saját részt. Ennek
a mechanizmusát újra fogjuk írni az előzőekhez képest.
Tisztább és átláthatóbb lesz, de ez valóban csak a nagy
történelmi felzárkózást fogja szolgálni. Dél-Békést, Bihart, hogy példát mondjak. Igen, erre kell, hogy maradjon
pénz. Pest megye bizonyos részeinek is. El tudunk menni
Pest megyében Budapesttől 50–60 kilométerre úgy, hogy
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az ember azt gondolja, hogy valahol a határszélen jár. Ha
azt mondjuk, hogy csak azok fejleszthetnek, akiknek van
saját részük, akkor nyilvánvalóan tovább fogjuk növelni
a különbséget a települések között. De ugyanazt kell, hogy
mondjam ebben az ügyben is, mint más kérdésben: csak
azoknak lehet kiváltani a saját erőfeszítését, ahol hosszú
történelmi meghatározottság okán egyáltalán nem várható el egy településtől, hogy képes legyen akár csak 10–15
százalékkal is hozzájárulni. De a legszegényebb településnek is azt kell mondani, hogy muszáj egy kis erőfeszítést
tenni. Lehet, hogy az csak egy százalék, de ingyen semmit
nem lehet adni. Mindenkinek meg kell magát feszíteni egy
picit. Lehet, hogy nem annyira, mint az átlag, de a települések túlnyomó többsége számára egészen biztosan ez lesz
a kihívás. Tanulva az elmúlt időszak tapasztalataiból,
a működésre lesz elegendő pénzünk, és előre nézve lesz
a saját rész biztosításához elegendő képességünk.

Minden lapot ki kell tenni
Hogyan fogunk erről dönteni? A létrejövő fejlesztési intézményrendszer kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy minden lapot kitegyünk az asztalra. Nem kiismerhetetlen,
ellenőrizhetetlen világban dőlnek el, hogy hova mennek
a pénzek, hanem nyilvános és ellenőrizhető közpolitikai
egyeztetések lesznek két szinten. A kormány döntése előtt
a Nemzeti Fejlesztési Tanács szintjén, ahol a régiók képviselői közvetlenül ott ülnek. Másrészt pedig a fejlesztéspolitika operatív végrehajtásáért már felelős felügyeleti szervezetben, ahol olyan politikusok ülnek, akiknek az a dolga, hogy az ágazati politikákat összehangolják a regionális
politikákkal. Az, hogy milyen operatív programok és milyen alapvető forrásmegosztásban indulnak el, a kormány
az első javaslatát még júliusban megteszi. Ezt utána nyilvános vitára bocsátja, és egy szeptemberi, parlamenti vita
után októberben benyújtja az Európai Uniónak. Jövő év
elejétől indulnak a pályázatok. Ebben az ügyben szükség
van az önkormányzatok, a régiók közvetlen részvételére,
ebben egészen biztosan számítunk önökre.

A közszolgálat túlszabályozott
Hogyan lehet rugalmasabb a rendszer? Például úgy, hogy
rugalmassá tesszük a közszolgálati jogviszonyt a köztisztviselők és közalkalmazottak széles világában. Ma a közszolgálati jogviszony tartalmában és a jövedelmek tekintetében is rendkívüli mértékben szabályozott, ha úgy tetszik, túlszabályozott. A mai közszolgálati jogviszony őrzi
a két világháború közötti közszolgálat egyébként speciális
történelmi okokból is kialakult védett viszonyait, központi
túlszabályozottságát, noha a közszolgálatnak is döntően
teljesítményelvűnek, szolgáltatáselvűnek kell lennie. És ha
Magyarország sokarcú, akkor más feltételeket kell teremteni Veszprémben, mint Battonyán.
Szó nincs arról, hogy a közszolgálat átalakítása a leépítésekről szól önmagában. Az átalakítás arról szól, hogy
a közszolgáltatás az adóﬁzető szempontjából szolgáltatás,
és minden más szolgáltatásnál az a normális, hogy sokat
szeretnénk kapni, jó minőségben és kevesebb pénzért. Ha
ezekkel önök egyetértenek, még akkor is állandóan korlá-

tozva vannak, hiszen abba, hogy az állam hogyan foglalkoztatja és alkalmazza a közszolgáltatásokban résztvevők
széles körét, szociális munkástól pedagóguson keresztül
az egészségügyben dolgozóig, az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőkig, abba önöknek nincs beleszólása.
Magas szintű jogszabályok döntik el, sőt, a béreket is magas szintű jogszabályok döntik el. Hol van akkor az önkormányzati önállóság? Ez így nincsen rendben. Meg
kell adni a jogot a kórházigazgatónak, a polgármesternek,
hogy nagy szabadsággal döntse el, hogy milyen feltételekkel alkalmaz közfeladatok ellátására köztisztviselőt
és közalkalmazottat. Lehet, hogyha szabadabb a keze,
akkor kevesebből sokkal többet tud teremteni. Az meg
magunk között szólva egészen nehéz helyzeteket teremt,
hogy ma a közszolgálatban nem lehet valakinek azt mondani, hogy ne haragudjon, ön helyett tudok egy jobbat, aki
ugyanezt a dolgot elvégzi. Ha úgy tetszik, alkalmatlanság
vagy nem elégséges alkalmasság okán nem lehet ma elbocsátani a közszolgálatból. Hogyan lehet teljesítményelvű valami, ha két köztisztviselő vagy két közalkalmazott
között a jövedelmük nem aszerint tesz különbséget, hogy
melyikőjük mennyit dolgozik, hanem hogy hány éve dolgoznak. Ez nincs jól. Szerintem erről okosan és nyitottan
kell beszélni, és azt kell mondani, hogy úgy tudunk a mai
bértömegből hatékonyabban gazdálkodni, ha növekszik
a gazdálkodás szabadsága, és áttérünk a hagyományos,
régi bérszínvonal-gazdálkodásról – mert a közalkalmazotti bértábla bérszínvonal-gazdálkodást jelent – a bértömeg-gazdálkodásra. Január 1-jétől ez a szándékunk.
Azt mondjuk: ennyi van, és sokkal nagyobb szabadsággal
tessék gazdálkodni. Sokkal nagyobb szabadsággal tessék
megállapítani az alkalmazás feltételeit. És igen, lesznek
olyanok, akik ezzel jól fognak járni, mert végre lehet honorálni a jobb minőségű és a több munkavégzést. Lehet,
hogy kevesebb emberrel el lehet végezni ugyanazt a munkát, és az is lehet, hogy valahol pedig kevesebb bérért is
lehet kapni alkalmazottat, és nem kell a mai szintű bért
adni. Sokkal inkább ki lesz téve a valóságos teljesítménynek és a valóságos viszonyoknak. A bértömeget a következő évekre – éppen az erős teljesítménykényszer miatt
– nagyjából a mai szinten ﬁxálni kell. Hiszen arra kell
nekünk pénz, hogy beruházni tudjunk.

Nem csökkenhet a helyi bevétel
Adóügy. Tudom, hogy a helyi önkormányzati bevételek
nagy részét jelentő iparűzési adó folyamatosan gondot jelent. Már csak az átalakítás felvetése is problémás, értem
mind a két oldal szempontját. Értem az önkormányzatokét is, értem a vállalkozásokét is. Nem tudok elképzelni
olyan átalakítást, amelynek a végén az önkormányzatoknak a mainál kevesebb bevétele van. És kétségtelen, hogy
a mai iparűzési adórendszert belső strukturális módjai
miatt is át kell alakítani. De az átalakítás nem eredményezheti azt, hogy az önkormányzati világnak kevesebb
legyen a bevétele. Arra, hogy belül van-e átstrukturálódás, hogy melyik település jár jobban, rosszabbul, arra
oda kell majd ﬁgyelni a végén. Mindenesetre ez egy igen
jelentős bevétele az önkormányzati szférának, nagyság-

rendben 400 milliárd forint körül van idén, közelít a 400
milliárdhoz. Ezt a szintet csak akkor szabad csökkenteni,
ha az állam a kieső bevételt valamilyen ágon meg tudja
téríteni. De az állam, a központi költségvetés most nincs
ebben a helyzetben. Tudom, hogy mindig felvetik az önkormányzati kollégák azt, hogy gondoljuk át végig az egész
önkormányzati finanszírozási kérdést. Természetesen
lehet, de tudják, ezt mindig úgy szokták felvetni, hogy
az a szándék van mögötte, hogy a végén nekünk több fog
jutni, mint a központnak. Itt nem elvi vita van közöttünk.
Nincsen abban a helyzetben a központi költségvetés, hogy
olyan igénnyel vesse fel a központi és a helyi forrásmegosztás átalakítását, hogy a központnak lényegesen kevesebb
pénze maradjon. Az is kétségtelen, hogy óriási különbségek vannak ma település és település között.

A szolidaritásról nyilatkozni könnyû
Ha növekszik az önkormányzatok pénzügyi autonómiája,
az mit jelent? Azt, hogy a gazdagoknál, a tehetősebbeknél
a pénz ott tud maradni, mert kevesebbet vesz el a központ.
A központnak kevesebb pénze lesz, mert a tehetőseknél
több marad, ugyanakkor a központnak ugyanannyit, sőt
többet kell adni, hiszen nagyon sok önkormányzat ﬁnanszírozási gondokkal küzd. Tessék mondani, van ennek
a képletnek rövid távon megoldása? Mert úgy elvileg rendben vagyunk, persze. És úgy konkrétan és rövid távon vajon rendben vagyunk-e? Én azt hiszem, hogy rövid távon
nincs megoldása ennek a képletnek. Vagy csak úgy lehetne, hogy növeljük a különbséget a települések és a régiók
között. De én ezzel elvileg sem értek egyet. Nem lehet csak
az erős, tehetős önkormányzatok igényéből kiindulni. Látom az ország egyik felét, ahol szinte egy karnyújtásnyi
távolság választja el az ottani életviszonyokat Pandorftól,
hogy a Hegyeshalom utáni talán harmadik falut említsem.
És látok olyan településeket párszáz kilométerrel arrébb,
még mindig magyar településeket, ahol meglepően nehéz
állapotokat tapasztal az ember. És nem elég arról beszélni, hogy hazaﬁak vagyunk és egy országot akarunk. Ha
hazaﬁak vagyunk, és egy országot akarunk, az azt jelenti, hogy nincsen kevesebb joga egy hajdú-biharinak. Akkor pedig oda több pénz kell. De ha több pénzt hagyunk
a tehetőseknél, akkor hogyan lesz nekik több pénzük?
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Ez a dilemma. Szolidaritásról úgy általában nagyon könynyű nyilatkozni. De a szolidaritás ebben az esetben azt jelenti, hogy forrásokat csoportosítunk át. Ismerem az ellenérvet: ha forrásokat csoportosítunk át, akkor megfojtjuk
a leggyorsabban haladókat, hiszen ha tőlük veszünk el,
akkor éppen ők nem tudnak gyorsan haladni. Ebben kell
kompromisszumot találni. Itt nem tudunk mi egymásnak
olyan újat mondani, amit ne tudnánk. Ezzel együtt én területfejlesztésben, a regionális fejlesztésben határozottan
szolidaritáspárti vagyok. Igen, többet kell vállalnia nem
csak magánszemélyeknek, hanem azoknak a településeknek és régióknak, akiknek többjük van.

Nem lehet elzárni a településeket
Ezzel együtt növelni kell a helyi autonómiát. Növelni kell
olyasmiben, mint például a közlekedés, ami a jövő héten
lesz a kormány előtt. Az jól látszik, hogy az emberek életük jelentős részében a helyközi közlekedésben – közvetlen környezetükben, kistérségben, a faluból a városba,
egyik városból a megye másik városába utazva –, legfeljebb a régióban töltik. Azzal értek egyet, hogy erős regionalizáció legyen a közlekedésben. Nagyon erős, intézményes együttműködés történjen a helyközi közlekedésben,
a közúti és a vasúti közlekedés között. Erőteljes menetrend-, tarifa- és kedvezmény-összehangolással. Ugyanakkor annak a közfelelősségnek a teljesebb teljesítésével,
hogy a faluból be lehessen menni a városba. És itt el kell
választani egymástól üzleti szempontokat és társadalmi
szempontokat: az nem megy, hogy csak azért, mert üzleti
megfontolások érvényesülnek a távolsági, helyközi autó-
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busz- vagy vonatközlekedésben, ezért egyes települések
elzárva maradjanak. Ez nem egyszerűen gazdasági kérdés, ez annál sokkal több. Az igaz, hogy tisztázni kell a viszonyokat. Nem lehet azt mondani egy vállaltnak, hogy
te proﬁtérdekelt vagy, később pedig arra kényszeríteni ellentételezés nélkül, hogy lásson el egy olyan szolgáltatást,
amely nem hozza, hanem viszi a pénzt. Ez fából vaskarika,
az egyenes beszéd hiánya. Ha proﬁtérdekeltek a közlekedési vállalataink, és mi azt mondjuk, hogy a társadalmi
szükség szerint el kell látniuk olyan szolgáltatásokat is,
amelyek egyébként veszteségesek, akkor közszolgáltatási
szerződést kell kötnie az államnak bizonyos szolgáltatás
nyújtására, amelynek az ellenértékét ki kell ﬁzetni. Akkor
sikerült összehangolni a társadalmi szempontokat a jövedelmezőségi szempontokkal. Azt lehet mondani, hogy
Sellye és Mohács között akkor is kell autóbusz-közlekedés, hogyha az egyébként nem gazdaságos. A kettő közötti
különbséget átlátható szerződéses viszonyok között most
az államnak kell, de ha lennének regionális önkormányzataink, akkor nekik kellene kezelni, megtéríteni. Azon lehet
vitatkozni, hogy mi a szükséges szolgáltatási minimum:
naponta legalább kétszer kell bejutni a városba, vagy tizenkétszer. Ez egy értelmes és okos vita. Egy dolog nem
lehet vita tárgya: nem lehet elzárni településeket.

Hagyjunk nyomot ezen a világon
Befejezésül Gyurcsány Ferenc az országos önkormányzati szövetségeknek a reformpárti nyilatkozatára is utalt.
Sokra tartom – mondta –, hogy az önkormányzatok támogatják az átalakítást és a reformokat. Sokra tartom.

Az is biztos, hogy nagyon sok változtatást meg lehet csinálni magas szintű jogszabályok nélkül. Úgy látom, hogy
az önkormányzatok nagy része egyébként ezt tette. Jelentős átalakítások történtek a háttérben. Most azt látom,
hogy a közösen felismert szükség és a kényszer is abba
az irányba visz, hogy további átalakítások kellenek. Nem
igaz, hogy most hirtelen eljön a reformkor. Nem most jött
el a reformkor, hanem az elmúlt 7-8 évben ellenálltunk annak, hogy tudomásul vegyük, hogy folyamatosan változni és változtatni kell, vagyis az alkalmazkodás folyamatos
kényszerét és szükségét fenn kell tartani. Változás, változás, változás jön, mert a világ tempóját nem mi diktáljuk.
Most még egy darabig húzhatjuk a szánkat, de akkor át
fog rajtunk robogni a világ. Én meg azt szeretném, hogy
ennek az ellenkezője történjen. Hagyjunk nyomot ezen
a világon, és ne engedjük, hogy csak sodródjunk a változtatásokkal vagy változásokkal, hanem legyünk képesek arra, hogy befolyásoljuk.

Néhány kérdés és javaslat
A kormányfői hozzászólást követő vita alaphangját tulajdonképpen Pásztor Béla, Veresegyház város polgármestere adta meg, aki a miniszterelnök korábbi, neki akkor
nagy jövőt jósoló ismerőseként szögezte le, hogy mindig
logikus és világos, amit elmond. Kifejtette, hogy szerinte az igazgatás termelő üzem, s ha az igazgatás résztvevői számára versenyhelyzetet kell teremteni, márpedig
kell, akkor a jogszabályokat le kell egyszerűsíteni, hogy
önkormányzatok maguk cselekedhessenek. Szorgalmazta a polgármesteri jogosítványok növelését és az adózás

rendjének megváltoztatását, megindokolván a kommunális adó kivetésének szükségességét.
Nagy Gáborné, Dunaföldvár város polgármestere
az uniós pályázatok jelenlegi rendszerét elképesztően
bonyolultnak, s a szakértő cégek bevonása ellenére is borzasztóan lassúnak minősítette, amelynek megváltoztatása
nélkül semelyik önkormányzat se lehet képes megfelelő
ellenőrző apparátust működtetni, s nem lesznek elkerülhetők a körbetartozások.
A Finnországból a küldöttgyűlésre érkező dr. Molnár
László, Püspökladány város polgármestere ﬁnn példákkal támasztotta alá a modernizációs program, ezen belül
a kistérségi társulások kötelezővé tétele törvényi szabályozásának szükséges voltát.
Udvardy Imréné, Nagycenk község polgármestere
egyetértett azzal, hogy a hátrányos térségeket támogatni
kell, de felvetette, hogy ha egy nem hátrányos térségben
húzódó közúton – amilyen például a Sopronba vezető
M9-es – rendszeresek a halálos balesetek, s ha egy ilyen út
kamionforgalma települési lakók életét teszi tönkre, akkor
azt az utat is minél előbb meg kell javítani-építeni.
Gyurcsány Ferenc, aki fejtegetése közben is jelezte, hogy
az eredetileg tervezettnél tovább marad, mert szeretné
megválaszolni a neki feltett kérdéseket, csaknem minden hozzászólás után szót kért. Javasolta többek között,
hogy a helyi kommunális adó bevezetésének módjáról
a TÖOSZ alakítson ki álláspontot. Egyetértett azzal, hogy
az uniós pályázási rendszer túlzottan bürokratikus, és indítványozta, hogy a TÖOSZ szakértői ez ügyben és más
fejlesztéspolitikai kérdésekben igényeljenek a Nemzeti
A Települési Önkormányzatok
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Fejlesztési Hivatal vezetőjétől konzultációt, emellett megígérte, hogy a fejlesztéspolitikai intézményrendszernek
már az ősz folyamán önálló jogszabálya lesz. Nagycenk
polgármester asszonyának válaszolva elmondta, hogy
az autópálya-építések mindenütt fontosak, de ezeket ütemezni kell, s szerinte Békés, Hajdú-Bihar, valamint a többi
keleti megyékben oly nagy a szegénység, hogy az ütemezésnél ezt ﬁgyelembe nem venni nem lehet.
Valamennyi kérdésre nem térhetett ki, de válaszai mintha megnyugtatták volna a küldöttgyűlés résztvevőit, akik
megtapsolták, amikor elment. Meglehet, hogy a rendezvényükön való igen aktív részvételét a párbeszéd-hajlandóság jelének, s a párbeszéd folytatására tett ígéretnek tekintették. Távozását követően (miután a kötelező napirendi
pontokban rájuk kirótt feladatokat elvégezték) abban
a reményben folytatták a TÖOSZ igényeiről megkezdett
vitát, hogy mondandójuknak lesz foganatja.
Dr. Németh Kálmán, Répcelak polgármestere például
egyebek között azt fejtette ki, hogy a többcélú kistérségi
társulást megbénítja, ha egy-két település önkormányzata
nem csatlakozik hozzá, s ezért a törvény módosítását kell
kezdeményezni. Emellett szorgalmazta a közbeszerzési
törvény módosítását is.
Fülöp Mihály, Biharkeresztes város polgármestere a vidékfejlesztés komplex megfogalmazásának szükségessége
mellett érvelt, megemlítvén, hogy mivel az önkormányzatok egy része nem szeret társulni, a szolgáltatások magasabb szintű ellátását kötelező társulások révén lehetnekellene megoldani.
Vendégként kért, és kapott szót Király Sándor nyugalmazott polgármester, volt elnökségi tag, aki a választójogi törvény módosításának TÖOSZ-os kezdeményezését
javasolta, a módosításnak szerinte arra kell irányulnia,
a polgármesterjelölt egyéni képviselőként ne indulhasson
az önkormányzati választáson.
Dr. Bujdosó Sándor helyettes államtitkár ugyancsak
vendégként tartotta szükségesnek elmondani, hogy
a TÖOSZ megfontolt, mindig kemény partner az egyeztető tárgyalásokon. Állította, hogy az önkormányzati
ÖNKORMÁNYZAT
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törvény korrekcióira az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium nyitott. Sajnálkozott amiatt, hogy az e
kérdéskörben kiküldött 1600 kérdőív közül csak százat
töltöttek ki az önkormányzatok. Egyetértett azzal, hogy
az önkormányzatok mozgásterét bővíteni kell. Egyebek
között megemlítette, hogy a polgármesterek nyugdíjazásával kapcsolatos szabályoknak a TÖOSZ által indítványozott egyértelművé tételére irányuló kormányrendelet
szakmai előkészítése már folyamatban van.
Dr. Zongor Gábor főtitkár néhány kérdésre válaszolva
elmondta, hogy az elnökség álláspontja szerint a polgármester döntési kompetenciájának növelésével nem sérül
a képviseleti demokrácia, továbbá, hogy a közbeszerzési törvény módosításában partner az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium. Bejelentette még, hogy
a TÖOSZ adóügyi szakmai csapata megalakult.

Egyhangúan megszavazott határozatok
Ez után a küldöttgyűlés Dióssy László elnök indítványára három határozati javaslatról szavazott. Az egyik a közigazgatási és önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatos előzetes elnökségi állásfoglalásokat tartalmazta
és azokat az elhangzott vélemények ﬁgyelembevételével
a küldöttgyűlés ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta. Ebben a határozatban a küldöttgyűlés megerősítette a helyi önkormányzatok adóztatási tevékenységének továbbfejlesztése tárgyában kialakított elnökségi
állásfoglalást is. A másik határozati javaslat a jelenlévők
indítványára, sebtében született. A 8/2006. (VI. 27.) számú, ugyancsak egyhangúan megszavazott határozat szerint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
küldöttgyűlése javasolja a kormányzatnak, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottak foglalkoztatásának szabályairól szóló jogszabályok módosítását kezdeményezze
annak érdekében, hogy a hatékonyságot segítendő a feladatellátáshoz szükséges létszám és a foglalkoztatás feltételei – köztük a bér mértékének – meghatározásában
az önkormányzatok, polgármesterek és intézményvezetők megfelelő szabadságot kapjanak.

A TÖOSZ idei kitüntetettjei
A harmadik határozat, amit a küldöttgyűlés ugyancsak
egyhangú döntéssel meghozott, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége idei kitüntetettjeinek személyére, valamint a TÖOSZ által alapított elismerésekre
vonatkozott.
A küldöttgyűlés döntését követően az emléklapot,
az emlékplaketteket és az aranygyűrűt az eme elismerésekre érdemesítettek a résztvevők tapsa mellet a TÖOSZ
elnökétől, Dióssy Lászlótól vették át legott.
Oláhné Surányi Ágnes, Velence város polgármestere, a
TÖOSZ Fejér megyei tagozatának vezetője, városépítő,
a települések közötti együttműködést segítő, szervező
és a térségi szemléletet erősítő tevékenységéért;

A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKLAPJA kitüntetésben részesült a Helyi Önkormányzatok Információs Hálózata (LOGIN), a közép-kelet európai helyi önkormányzatok tevékenységét segítő információ szolgáltató hálózatot
működtető tevékenysége elismeréseként. Az emléklapot
Varga Kristóf, a Helyi Önkormányzatok Információs Hálózatának vezetője vette át.
A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKPLAKETTJE elismerésben öten részesültek:

Bereczky István, Tyukod nagyközség polgármestere, a
TÖOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozatának
vezetője, több évtizedes eredményes és következetes településvezetői és kitartó önkormányzati érdekképviseleti munkájáért;

Molnár Sándor, Csepreg város polgármestere, a TÖOSZ
Vas megyei küldötte több évtizedes eredményes és következetes településvezetői, városépítő és önkormányzati érdekképviseleti munkájáért;

Udvardy Imréné, Nagycenk község polgármestere, a TÖOSZ külkapcsolati ügyek tanácsnoka, több mint másfél
évtizedes eredményes és következetes településvezetői és
kitartó önkormányzati érdekképviseleti munkájáért;

dr. Tiba Zsolt, Budapest Fővárosi Önkormányzat főjegyzője, több évtizedes eredményes és következetes közigazgatási szakmai tevékenysége, valamint az önkormányzati
érdekképviseletet segítő munkájáért.
A TÖOSZ ARANYGYŰRŰJE kitüntetésben részesült

Kaszai János, Vésztő város polgármestere, a TÖOSZ Békés
megyei tagozatvezetője, a szövetség megyei tagozatvezetőjeként, valamint településvezetőként és városvezetőként
több mint egy évtizede végzett következetes és eredményes önkormányzati érdekképviseleti munkájáért.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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LESZNEK-E
MAGYAR

olajsejkek
Lesznek-e magyar olajsejkek? Ez a kérdés a TÖOSZ környezetvédelmi szemináriumán merült fel, amely az önkormányzatok környezetvédelmi beruházásainak tervezését volt hivatott
segíteni. A válasz pedig az volt, hogy
nem lesznek, hanem már vannak is
magyar olajsejkek. Amilyen például Purker Walter, Pornóapáti polgármestere, akitől a „Legyen minden
polgármester olajsejk!” felszólítás
származik. Ő maga egy olyan önkormányzatot képvisel, amelynek a hőenergia-ellátását a településen működő biomassza erőmű hatvan százalékban fedezi. A település ezért nincsen
kiszolgáltatva az olaj- és a gázlobbinak, a kiszolgáltatottság megszüntetése pedig az önkormányzat autonómiáját erősíti. Pornóapáti jó példa
egy projekt gyors lebonyolításra is:
az előkészítő folyamatokat is beleéértve a teljes megvalósítás mintegy két
és fél évig tartott. Pornóapáti csak egy
391 lelkes település, ahol a személyes
kontaktus révén a lakosság viszonylag gyorsan volt meggyőzhető az igen
költséges beruházás szükségességéről. A polgármester mindenestre joggal büszke az eredményekre, és jó oka
van a fejlesztések folytatásában bizakodni: a következő terv a napenergia
hasznosítása a településen.
A kisebb települések a fent említett
szempontból jobb helyzetben vannak.
Az úgynevezett Állampolgári tanács,
a Cromo alapítvány által alkalmazott
metódus azonban a népesebb települések lakóit is az energiaforrások
megújításának aktív közreműködőivé
teheti. Ezt a módszert az alapítvány
ÖNKORMÁNYZAT
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két munkatársa, Őry Beáta és Kuna
Gábor ismertette a fórumon.
Az állampolgári tanács voltaképpen egyfajta döntéselőkészítő fórum,
amely a polgárok igényét fogalmazhatja meg a helyi képviselő-testület
számára. A módszer lényege, hogy
a lakosokat különféle szervezett fórumokon pro- és kontra információkhoz juttatva segíti hozzá ahhoz, hogy
egy általuk is támogatott konszenzusos döntés szülessen.
A szemináriumon Varga Gyula vépi polgármester és Boldizsár Sándor
energetikus osztották meg a konferencia résztvevőivel szélenergia-hasznosítási tapasztalataikat. Ami országos szinten is kiemelkedővé teszi
a településükön alkalmazott konstrukciót, az a tulajdonosi szerkezet.
Az erőmű 65 százalékban a község
tulajdonában van. Ebből húsz százalék az önkormányzat, öt a földtulajdonosok, negyven pedig a vépi állandó lakosok és az itt bejegyzett cégek
tulajdoni részesedése. A modell nagy
előnye, hogy a szélerőművet a lakosok
a sajátjuknak érzik és a közvilágításra
fordítandó jövedelem is helyben marad. A közeljövőben teljes szélerőmű
park fog működni Vépen, ugyanis további 19 széltorony építését tervezik
2008-ig.
Vép önkormányzatának a helyi lakosok tulajdonossá tétele ötletét az ausztriai Bruck település önkormányzata adta. Martina Prechtl,
a Brucki Energia Park képviselője elmondta, hogy a jó példával szolgáló osztrák településen hasznosítják
a szélenergiát, a biomasszát, biogázt

és a napenergiát is. Az energiapark
a település határait átlépve tovább
folytatta az erőművek létesítését,
s az így létrehozott rendszer mára
már régiós szinten termeli az energiát. Az Auland Carnuntum mikrorégió 16 településén a villamos-energia
száz százalékát, a hőenergia 14 százalékát a „megújuló szektor” szolgáltatja. A brucki régióban a lakosok szemléletének megváltoztatása
mellett a szakemberek képzése is cél,
2006 januárjától egyetemi szinten oktatják az energiaforrások megújításának „tantárgyát”.
Magyarországon ugyan még nincs
szakirányú egyetemi képzés, de vannak olyan szervezeteink, amelyek sokat tesznek a környezettudatosabb
hozzáállásért. Ilyen szervezet az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület,
amely – Király Zsuzsának, a szervezet
munkatársának tájékoztatása szerint
– a tananyag részévé tehető oktatási
csomagot készített a legkisebbek számára, illetve az önkormányzati energiahatékonyság segítése érdekében
tető alá hozta az EnergiaHatékony
Önkormányzatok Szövetségét.
Magyarországon a sümegi kistérségben Dely László energetikus munkássága eredményeként megtalálhatjuk a brucki minta csiráit. A mérnök
az elmaradottabb kistérségek felzárkózási lehetőségét a komplex megújuló energiákat alkalmazó programokban látja, főleg a biomassza energetikai hasznosításában. Ez a módszer alternatíva a mezőgazdaság számára a kevésbé értékes földterületek
hasznosítására. A kistérségi komplex
rendszerek népszerűbbé válásához
azonban szükség lenne kistérségenként alkalmazott energetikusokra.
Az ő feladatuk lenne többek között
azt megtalálni, hogy mely megújuló
energia alkalmazására van lehetőség
az adott területen. Az így meginduló folyamat a helyben megteremtődő munkalehetőségek révén segíthet
megakadályozni egyes települések elnéptelenedését.
A vépi és a pornóapáti konstrukció osztrák mintára készült, de lehetnénk példaadók mi is. Komlós Ferenc,
gépészmérnök a magyarországi geotermális lehetőségekre alapozva a hőszivattyús hőtermelés minél hama-

rabbi népszerűsítését szorgalmazza.
Mi ugyanis a földhőből vagyunk bőviben. A Kárpát-medence alatt a földkéreg csak 24–26 km vastag, mintegy
20 kilométerrel vékonyabb a világ más
területeinek földkéregvastagságánál.
Ebből kifolyólag a hőmérséklet-emelkedés a föld középpontja felé haladva Magyarországon 15–18 méterenként 1 Celsius fok, míg világátlagban
33 méterenként ugyanennyi. Tehát
nem kell olyan mélyre fúrnunk, hogy
a hőmérséklet-különbségből származó
hőt hasznosíthassuk. A lehetőség kihasználása addig adott, amíg egy külföldi vállalkozó a „módszert” el nem
adja nekünk. Sajnos, erre is van esély.
Az ausztriai Warmebetriebe cég
célja, hogy 2012-re a megújuló energiatermelésben piacvezetővé váljék
Európában. A Günter Zweiner által
képviselt kft . hőszivattyús rendszereket működtet, egy egész település
belvárosát ilyen módszerrel fűti. Pedig a rosszabb geotermális adottságok
miatt a hőszivattyús rendszer létrehozásához végzett fúrások sokszorosára
emelik a befektetési költségeket. De
ezek szerint még így is megéri.
Akkor mi miért nem alkalmazzuk
ezt a módszert? Magyarországnak
az adottságai megvannak és a módszere is adott lenne. Vajon meddig
kell Komlós Ferencnek szélmalomharcot folytatnia?
Mi Magyarország problémája? Egy
dolog, hogy az Európai Unió kötelezi
a megújuló energiaforrások hasznosítására, emellett /1/ a légszennyezés
csökkentésére, /2/ az olaj- és gázszolgáltatókkal szembeni kiszolgáltatottságának megszüntetésére, /3/ és nem
utolsó sorban munkahelyteremtésre.
A direktívák értelmében Magyarország előbb-utóbb teljesíteni fogja ez
irányú kötelezettségeit. A csapda csak
itt jön számunkra, az EU nem lesz
már kiszolgáltatva az olaj- és a gázlobbinak, de Magyarország egy másik
államnak még lehet, ha a megújuló
energiát termelő berendezések egy
másik tagállam cégének tulajdonában vannak.
A szeminárium osztrák előadói
közül Robert Kohl a Gleisdorﬁ Energia Parkról beszélve szintén a komplex rendszerekre szolgáltatott jó példát, amilyen a napenergia, valamint

a növényi olajok üzemanyagként való
hasznosítása, egyebek között a helyi
közlekedésben. Glesdorfban vannak
szolar-árammal és a növényi olajjal
működő járművek. Az ilyen szintű
hasznosítást azonban a még nálunk
sok tekintetben kedvezőbb helyzetben lévő Ausztriában is csak támogatásból, méghozzá tartományi támogatásból tudták megvalósítani.
Irigylésre méltó eredménnyel. Napelemek tarkítják az irodaházak, házak homlokzatát, még a buszmegállók
tetejét is, és a gleisdorﬁ szolárfa, mint
műalkotás hívja fel a ﬁgyelmet a napenergia kimeríthetetlenségére.
Harald Lindorfer az osztrák biogáz-energia hasznosításával kapcsolatos előadásában bemutatta, hogy
csupán egyféle megújuló energiaforrás komplex hasznosításával egy
egész falu teljes hő- és áramellátása
megvalósítható. A biogáz rendszerek
nem kifejezetten az olcsó voltukról
híresek, így az ilyen jellegű beruházások csak úgy realizálódhatnak, ha
a jogalkotás a gazdasági tervezhetőségét megteremti. A jelenlegi átvételi
árak Ausztriában – az ottani szabályozásnak köszönetően – a mieinknél
jóval magasabbak.
Az energetikai kérdéseken felül
a szeminárium másik témája a szelektív hulladékgyűjtés kérdésköre volt.

Fontos, hogy az önkormányzatok
kizárólag gazdaságilag fenntartható
rendszereket valósítsanak meg ebben a szektorban is. Annál rosszabb
nincsen, mintha a drágán létrehozott
szelektív hulladékgyűjtés kihasználatlan a működés közben felmerülő
magas üzemeltetési költségek miatt.
A témában az Öko-Pannon ügyvezetője, Viszkei György arra mutatott rá,
hogy a rendszerbe bevont települések
lakosságának egyharmada egyáltalán
nem használja a szelektív hulladékgyűjtőket, további egyharmada pedig
csak ritkán. Pedig a begyűjtött hulladék erőforrás. Ezért nagyon fontos
az általuk már eddig is megkezdett
ismertterjesztés erőteljes folytatása.
Nagy György, a Köztisztasági
Egyesülés igazgatója elmondta, hogy
a fenntarthatóság követelménye
a hulladékdíjak emelkedését megállíthatatlanná teszi. Az új rendszerek
költséghatékonysági vizsgálatai alapján is csak lefaragni tudnak belőlük,
a tendencia folytatódik.
A két napos rendezvény a résztvevő
önkormányzatok számára világossá
tette, hogy a megújuló energiaforrások alkalmazása autonómiájuk megőrzéséhez és a helyi munkaerő megtartásához nyújt segítséget, továbbá,
hogy kistérségi együttműködések révén lehetnek képesek a környezetvédelmi beruházások fenntarthatóságát
megteremteni.

A képen balról jobbra Stefan Fritz projekt-vezető, dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára és a vezető partnert képviselő Nicolaus Drimmel, az
Osztrák Községszövetség főtitkár-helyettese, aki köszöntőjében az ICNW eddigi eredményeit ismertette. A szemináriumon a főtitkár mellett Krausz Veronika, Pozsgai Péter nemzetközi titkárok, Orosz Szilvia, területi referens, és a fenti sorok írója, Keil Szilvia környeztvédelmi titkár képviselték.
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Egy tisztább jövőért

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

BÁTONY–METALL

Ipari és Kereskedelmi Kft.

3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.
Tel.: 32/ 553-160, 32/553-162
Tel./fax: 32/353-274
E-mail: batonymetall@mail.globonet.hu
Web: www.batony-metall.hu
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GRANUFLEX Kft
1037 Budapest, Bécsi út 269.
Tel.: ( 1 ) 453 - 0400
Fax : ( 1 ) 453 - 0006

www.granuflex.hu
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Lobbizni tanulni

érdekérvényesítõ szakreferensek képzése (CEU Business School)
A Közép-európai Egyetem Üzleti Iskolája egyedülálló oktatási programot indít: államilag elismert, OKJ–s érdekérvényesítő szakreferens
(lobbista) képzést. A program a professzionális és hatékony érdekérvényesítésre készíti fel
azokat, akiknek feladatuk a helyi, regionális,
szakmai vagy társadalmi érdekek érvényesítése a mai piacgazdaságban. Amerikai, európai
uniós és magyar példákat megismerve a hallgatók döntéseikben a törvényes érdekérvényesítés útját járják. A felsőfokú szakképesítést adó
képzésnek köszönhetően az államigazgatásban,
az önkormányzatoknál, a vállalatoknál és a nonproﬁt szervezeteknél megnőnek a végzett diákok elhelyezkedési esélyei. Az érdekérvényesítő
(lobbi) szakreferens szakmai felkészültsége lehetővé teszi, hogy ismerve az érdekérvényesítés
jogi szabályait, etikai normáit, a lobbista kompetenciáit, az egyes területek lobbizásának sajátosságait, a gyakorlatban is alkalmazza a legális érdekérvényesítést. A vizsgát tett hallgató
tevékenyen részt vállalhat a 2006 februárjában
elfogadott lobbi törvény gyakorlati megvalósításában.
Tevékenysége során alkalmas lesz
• egy-egy ügy szereplői (gazdasági, szociológiai) érdekeinek szakszerű, meggyőző képviseletére;
• tanácsadói (lobbi) munkára;
• kapcsolatok építésére, ápolására;
• a helyi és társadalmi érdekek összehangolásának előmozdítására.
Munkájának a legjellemzőbb területei
• az információk gyűjtése, elemzése;
• ajánlások, javaslatok készítése a megbízók
nevében;
• döntéshozóknál ügyfeleik érdekében közbenjárás;
• az érdekek harmonizálása.
Az érdekérvényesítő szakember Magyarországon
• részt vállal az igények felmérésében, megfogalmazásában, döntések előkészítésében,
elemzésében, döntési alternatívák kidolgozásában;
• javaslatot tesz megbízói számára a különböző
pályázatokon való indulásra;
• kapcsolatot tart a különböző minisztériumok, főhatóságok, önkormányzatok kompetens képviselőivel;
• kapcsolatot ápol a döntéshozó intézmények
(országgyűlés, kormány, minisztériumok, fő-

hatóságok, országos hatáskörű szervek) munkatársaival;
• figyelemmel kíséri a gazdasági, pénzügyi
és jogi folyamatokat/előírásokat;
• felhívja a ﬁgyelmet az etikai normákra.
Az érdekérvényesítő szakreferens az európai
uniós ügyekben
• tanácsokat ad az EU szervezeti és működési
rendjével kapcsolatban;
• ﬁgyelemmel kíséri az európai uniós szervezetek működését, jogalkotó tevékenységét;
• kapcsolatot tart EU-s szervezetekkel, partnerekkel;
• javaslatot tesz támogatási, közbeszerzési pályázaton való részvételre.
A programon azoknak érdemes részt venni,
• akiknek munkájához közvetlenül kapcsolódik az érdekérvényesítés, de a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek komplex elsajátítására még nem volt lehetőségük;
• akik programjaikhoz, fejlesztési elképzeléseikhez az EU-ban próbálnak partnereket
találni;
• akik Magyarországon szeretnék fejlesztési elképzeléseiket, terveiket gyorsabban, kisebb
ellenállással megvalósítani;
• akik a döntéshozókat szeretnék legális módon befolyásolni,
• akik támogatókat, támogatásokat keresnek
non-proﬁt szervezeteknek.
A végzett hallgatók
• megértik és alkalmazni tudják a legális, törvényes lobbizás eszközeit, megismerik annak
kereteit, szabályait;
• képesek lesznek rálátni az érdekérvényesítés
folyamatára és megfelelő tudást szereznek
a hatékony lobbizáshoz;
• a gyakorlatias és készségfejlesztő program által jelentősen javított problémamegoldó képességüket a különböző érdekek összehangolásánál is kamatoztathatják;
• az információgyűjtés és -elemzés, az ajánlatok, ajánlások készítési módjának, valamint a közbenjárás módszereinek ismeretében eredményesen képviselhetik megbízóik érdekeit.
A program
• felsőfokú szakképesítést nyújt;
• államilag elismert;
• a 2006. szeptember közepi kezdéstől a 2007.
júniusi diplomaosztásig terjedő időszakban,
tehát mindössze 9 hónap alatt, munka mel-

lett elvégezhető, az oktatás kéthetente péntek
és szombati napokon van;
• ára vizsgával, bizonyítvánnyal 350 ezer forint,
amely szakképzési alapból is ﬁzethető.
A program tematikája:
Hatalom és érdekviszonyok a demokráciában; Érdekek, érdekstruktúra, érdekképviselet; Nemzetközi kitekintés, tapasztalatok;
A magyar közhatalmi rendszer működése;
A civil szervezetek szerepe, a civil szféra
Magyarországon; Döntéshozatali, intézményi és érdekérvényesítési rendszer az EUban; A lobbizás; Az érdekérvényesítés eszközei; Jog a lobbizásban; Etika a lobbizásban;
A lobbista kompetenciái; Gazdasági lobbizás; Politikai lobbizás; Környezetvédelmi
lobbizás; Lobbizás az önkormányzatoknál;
Közbeszerzés Magyarországon és az Európai Unióban; Forrásallokáció; Kommunikációs tréning.
A program néhány tervezett oktatója:
Farkas Gabriella (az EU Brüsszeli tisztviselője); Hajdú Nóra (az American University Washington Ph.D. hallgatója); Illés Zoltán (a CEU
professzora); Patai András (a Magyar Dohányipari Szövetség főtitkára); dr. Szegvári Péter
(egyetemi oktató).

Jelentkezési lap
CEU Business School
Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens
OKJ-s képzés
Helyszíne:

CEU Üzleti Iskola
1023 Budapest, Frankel Leó út 30-34.

Név:

..................................................

Lakcím:

..................................................

Születési hely és idő: ..................................................
Telefon:

..................................................

E-mail:

..................................................

Mobil:

..................................................

Munkahely neve:

..................................................

Munkahely címe:

..................................................

Beosztása:

..................................................

Iskolai végzettség:

..................................................

Nyelvismeret:

..................................................

Számlázási cím:

..................................................

Dátum: 2006. ……..hó, ………nap
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aláírás

Amióta az egyes vasúti szárnyvonalak kormányzati megszüntetésének ténye szitokszavaktól se mentes társadalmi vitába
torkollt, többször is újra olvastam a miniszterelnöknek ebben
az újságban közölt mondatait, amelyekkel valósággal lefegyverezte a TÖOSZ küldöttgyűlésének résztvevőit. A kormányfő
ezen a fórumon lényegében új társadalmi szerződés megkötésére tett ígéretet,
illetve egy ilyen szerződés megkötésének szükségességét hangoztatta. És ahogyan a közfelelősség szükséges újraszabályozásáról beszélt, nem lehetett vele nem egyetérteni. Ha azonban a köznek felelős kormányzat maga határoz
arról, hogy milyen szolgáltatás nyújtására kötelezett (s milyenre nem), akkor
szerződni vele részint már fölösleges, részint nem is lehet, mert a polgárok jogáról, s a szolgáltatáshoz való hozzájárulásukról nélkülük döntött.

HOLTVÁGÁNYON
Meghívót kapott a TÖOSZ az állami
megrendelésű helyközi személyszállítási közszolgáltatás újraszervezéséről, a szakminisztérumban folytatandó kozultációra, képviseltette is magát ezen a megbeszélésen. Ám Kovács
Katalin, a TÖOSZ szakértője (meg
a beszélgetés többi, nem az államot
képviselő résztvevője) nem csupán
a helyközi tömegközlekedés jelenlegi
rendszerének (voltaképpen ismert)
problémáival, valamint megoldásuk
kormányprogramban megfogalmazott céljaival szembesült, hanem döntésekkel is. E közszolgáltatás újraszervezésének elveiről elmondhatta ugyan
a véleményét, de ez a vélemény ﬁkarcnyit se változtathatott azon az elvnek minősített elhatározáson, amely
a minimális utaslétszámú (vonatonként harminc utas) vasúti mellékvonalakon a személyszállítás fokozatos
megszüntetésére irányul.

Kizárás és jóslat
A kézhez kapott dokumentumban
ugyanis a közszolgáltatás újjászervezésének elvei cím alatt szó szerint
az olvasható, hogy „a helyközi személyszállítási közszolgáltatás újraszervezése ,technikailag’ statisztikai
régiók szerinti ütemezésben történik”,
s hogy ennek a történésnek „2006. II.
félévben 2 régió, 2007. I. félévben további 2 régió, 2007. II. félévben a maÖNKORMÁNYZAT
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radék 3 régió” lesz a területe. Márpedig, ami történik, vagy történni
fog, az nem elv, hanem gyakorlat.
És amennyiben kormányzati szinten kimondatott (leírattatott), hogy
„a régiókra vonatkozóan aláírásra kerül a közszolgáltatási szerződés a vasúttársaságokkal”, akkor ez olyan elvet tükröz, amely eleve kizárja, hogy
e szerződés tartalmába bárki másnak
(önkormányzatoknak, szakszervezeteknek) beleszólása legyen. Az a minisztériumi közlés pedig, ami szerint
„2008. január 1-jétől, a közszolgáltatásnak ország teljes területén történő
újraszervezése után az állam helyett
a régiók lesznek a szolgáltatás megrendelői”, nem több egy helyeselhető
elven alapuló jóslatnál.

A problémák
Igaz-e, hogy „a jelenlegi kapacitás-kibocsátás jelentősen meghaladja a keresletet”? Feltehetően az, egyszerűbben megfogalmazva: több a vonat
és az autóbusz, mint ahányan igénybe vehetnék ezt a szolgáltatást. Még
egyszerűbben: túl kevés az utas. Ám,
hogy ez a tény szerepel a problémák
között az első helyen, az piaci szemléletű megközelítésre utal.
A minisztériumi dokumentum
a személyszállítás ráﬁzetéses voltának
fő okai között az első helyen szerepelteti, hogy „az egyéni helyközi közleke-

dés aránya folyamatosan növekszik”
(magyarán egyre több a személyautóval utazó). Vajon a mienkénél fejlettebb országokban is ezt a körülményt tennék a problémák első okának? A második fő ok, hogy „a szolgáltatás színvonala alacsony” (amiért
az autósok többsége nem száll vonatra, buszra), ezért talán helyénvalóbb
volna a szolgáltatás minőségét a fő
problémának tekinteni.
Nyilván sok igazság van abban,
hogy „a helyközi közlekedésben veszteséges (100%-os vagy többségi) állami
tulajdonban lévő autóbusz és vasúti
szolgáltató társaságok versenyeznek
egymással”, meg hogy a „jelenlegi kapacitás-kibocsátás működtetésének
ﬁnanszírozása meghaladja a költségvetés teherbíró képességét”; valamint,
hogy „a fejlesztési források megoszlanak az egymással versenyző szolgáltató társaságok és közlekedési infrastruktúrák között”, s ha ez a helyzet,
akkor ezen bizony változtatni kell.
De hogyan?

A célok
Egy dolog, hogy a kormányprogram célul tűzte ki az európai szinten is működőképes, korszerű, magas
színvonalú vasúti közlekedés megteremtését és fenntartását, a vasúti személyszállítási reform megindítását,
a vasúti árufuvarozásban megkezdett reformok folytatását; a személyszállításban pedig a közúti forgalom
terheltségének csökkentését.
De vajon hogyan lehet a személyszállítást a közutakról a vasútra terelni, ha vasúti szárnyvonalak eddigi utasait buszokra szállni kényszerítik?
Jóllehet, cél „az állam és szervezetei, valamint a (majdani! – a szerk.)
régiós önkormányzatok által megrendelt vasúti és közúti szolgáltatások
összehangolása”, de nem azért, hogy
gerinchálózatok és az arra ráhordó
rendszer kialakítása révén a potenciális utasok gyorsabban és kényelmesebben utazzanak, hanem „a párhuzamos közlekedési módok finanszírozásának elkerülése érdekében”.
Bizony, az első cél a spórolás. Mert
helyeselhető törekvés ugyan, hogy
„a helyi sajátosságokhoz igazodjon az
egyes szállítási módok közötti válasz-

tás”, továbbá, hogy „a különböző szolgáltatási szinteken (országos, regionális, kistérségi) a ,megrendelő’ döntse el,
hogy mekkora szállítási kapacitásra
szerződik” (már amennyiben minden
szinten lesz ilyen megrendelő); valamint helyeselhető „a díjpolitikai elvek
összehangolása” és „a vasúti szállítás versenyképességének növelése” is,
de nem elsősorban a költségvetésnek
„az indokolatlan kapacitások fenntartása miatti többletköltségektől” való
„mentesítése” (bár ez is fontos), hanem főként az utasok, a lakosság érdekében.

Az elvek
Az igazán helyeselhető elveket nem
a minisztériumi beszélgetésen rögzítették (ott ezekről nem esett szó), hanem Gyurcsány Ferencnek a TÖOSZ
küldöttgyűlésén elhangzott felszólalása tartalmazta. Tessék visszalapozni
néhány oldalt!
Közcím utal a helyi közlekedés reformjára vonatkozó kormányfői mondatok lényegére: „Nem lehet elzárni
a településeket”. A miniszterelnök
szerint a helyi autonómiát kell növelni a közlekedésben (is). Mert a kormányfő úgy hangsúlyozta a közlekedési regionalizáció, valamint a helyközi közlekedés közúti és vasúti ága
összehangolásának szükségességét,
hogy a közfelelősség érvényesítésének
legfőbb elveként mondta ki: „el kell
választani egymástól üzleti szempontokat és társadalmi szempontokat”!
Alapelv: „a faluból be lehessen menni
a városba”! „Az nem megy – mondta
többek között –, hogy csak azért, mert
üzleti megfontolások érvényesülnek
a távolsági, helyközi autóbusz- vagy
vonatközlekedésben, egyes települések elzárva maradjanak. Ez nem egyszerűen gazdasági kérdés, ez annál
sokkal több”! És egy ugyancsak elvi
jelentőségű követelményt hangoztatott, hogy tudniillik a társadalmi
szükség szerint feltétlenül ellátandó
veszteséges szolgáltatások ellenértékét az állam tartozik kiﬁzetni, vagy
ha lennének regionális önkormányzatok, nekik kellene ezt a veszteséget
a szolgáltatónak megtéríteni. „Azon
lehet vitatkozni – mondta –, hogy mi
a szükséges szolgáltatási minimum:
naponta legalább kétszer kell bejutni

a városba, vagy tizenkétszer. Ez egy
értelmes és okos vita. Egy dolog nem
lehet vita tárgya: nem lehet elzárni
településeket.”

A szómágia
A kormány anélkül döntött a helyközi személyszállítás reformjának
megkezdésének módjáról, hogy erről (a TÖOSZ által régen szorgalmazott egyeztetési kényszer hiányában) a leginkább érintett helybéliek
és képviseleteik véleményét megismerte volna.
Sürgősen döntött a takarékosság
jegyében, de e döntés ára nagyobb
lesz, mint amennyi a hozadéka.
Nemcsak politikai értelemben.
A döntés értelmében 28 szárnyvonalon már szeptembertől szüneteltetni fogják a vasúti közlekedést,
a Volán társaságokat regionális cégekké szervezik, privatizálásuk 2007től megkezdődik, a személyszállítási
szolgáltatások összehangolásának első lépéseként az ÁPV-től a MÁV-ot is
felügyelő GKM-hez kerülnek a Volán társaságok tulajdonosi jogai; azt
egyelőre nem tudni, hogy mikortól,
a terv szerint 2007 végéig összehangolják a vasúti és buszmenetrendeket,
s változik a jegykiadási rendszer is.
Mindettől évi 40-50 milliárdos megtakarítást vár a kormány.
De ez hibás számítás.
Vagy szómágia.
Azért nevezik ugyanis szüneteltetésnek azt, ami megszűnik, hogy ne
kelljen a vasúti pályákat a törvény előírásainak megfelelően rekultiválni,
azaz felszedni a síneket, a talpfákat,
eltakarítani a kőzúzalékot és mondjuk kerékpárutakat kiépíteni a töltéseken. Vasúti szakemberek szerint
ez elvinné a járatmegszűntetéstől remélt megtakarítás jelentős részét. Ám
a későbbi rekultiválás még többe kerül (mert nőnek az árak), a sínek pedig nem rozsásodhatnak az idők végezetéig a helyükön, azokat egyszer
(ha majd jut erre pénz) fel kell szedni, hacsak el nem lopják őket. Amire
azért lehet számítani.

A minimum
Szüneteltetni tervezik a vasúti személyszállítást többek között a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti 41 ki-

lométeres, valamint a Vésztő és Körösnagyharsány közötti 32 kilométeres
mellékvonalon. Az előbbin egy irányban naponta 12, az utóbbin pedig 4 vonat közlekedik. Mindkét szárnyvonal kísérletképpen elkerült a MÁVtól, a vonatokat az önkormányzatok
által felügyelt gazdasági társaságok
közlekedtetik. A kísérlet célja megállapítani, hogy az adott helyen keletkező esetleges veszteség mértéke
megállapítható, s valamilyen módon,
ha lehetséges – például önkormányzati összefogás révén – kompenzálható
legyen. A MÁV-kalapból kivett veszteség mértéke igazolhatja vagy cáfolhatja azt a MÁV-számítást, ami szerint a szárnyvonalak évi 6 milliárd forint veszteséget termelnek. Nem mellesleg: ez a hat milliárd forint a MÁV
évi 80 milliárd forintnyi veszteségéhez mérten egyébként se sok. Hiszen
minden mellékvonal megszüntetése
esetén az évi veszteség régiónként alig
egymilliárddal csökkenthető.
Szakemberek szerint (akik a tömegközlekedési rendszer egészének
valóban szükséges átalakításához
mérten pipafüstnek tartják a tervezett intézkedéseket) a kormányhatározattal meg kellett volna várni a kísérlet eredményét.
Minimum.
A TÖOSZ szakértője szerint a szövetség a hozzá tartozó, meg a többi
önkormányzat érdekében most már
csak egy dolgot tehet: lobbizhat azért,
hogy a kormány a tömegközlekedési
minimum helyi szintjeit az adott térség önkormányzataival együtt határozza meg.

Még valami
A TÖOSZ küldöttgyűlésén Dicső
László alsómocsoládi polgármester,
a szövetség Baranya megyei tagozatának vezetője azt tervezte, hogy
a szárnyvonalak tervezett sorsáról
megkérdezi a miniszterelnököt. Ezt
azért nem tette meg, mert a kormányfői mondatok eloszlatták a kételyeit.
Most magát (is) okolja ezért.
A kormányt pedig talán sajnálja
is valamelyest. Amiért a közlekedési reform átfogó és az érdekeltekkel
egyeztetett előkészítése helyet nagy
hirtelen holtvágányra tolatott.
Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
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Lehangoló olvasmány volt számomra az az összeállítás, amely a részönkormányzatok tevékenységéről adott tájékoztatást az ÖNkormányzat májusi számában. Annak ellenére, hogy itt is, ott is fölbukkantak
a közösségi vagyon gyarapodására utaló fejlesztések. Mert még ezek
többségének is volt szépséghibájuk: a helyi vállalkozók anyagi hozzájárulása, munkája nélkül nem valósulhattak volna meg. Pedig, többnyire az alapellátások körébe tartozó beruházásokról volt szó: járdák építéséről, iskolák és kultúrházak tetőszerkezetének fölújításáról, ravatalozók, temetői kerítések rendbetételéről.
A szomorúbb fejezetek arról adtak hírt, hogy bizony a civil önszerveződéseknek is
vannak határai. És kifejezetten elkeserítő volt olvasni, hogy valahol egy részönkormányzat még a játszótéri padok letört deszkáinak cseréjét is az elérhetetlen álmok
kategóriájába utalja.

TEMPLOM
A SÉRELMEK
ÜLLÕJÉN
A pénzügyi ellátottság szinte minden részönkormányzat esetében igen
mostoha. A fejlődés üteme mégis nagyon különböző még egyetlen város
esetében is. Példa erre Zalaszentgrót
települést, amelynek lényegében nyolc
múltja van, s ahol jelenleg – a városi
önkormányzat mellett – hét részönkormányzat működik.

Századik városunk múltja
Mélységes mély a múltnak kútja (Thomas Mann). És a mai város névadó településének van kétségkívül a legmélyebb múltja.
Zalaszentgrót helyén, amely a Zala
folyón való átkelésére kiválóan alkalmas pontnak bizonyult, a kelta előzmények után az I. század végétől,
a II. század elejétől egészen az V. századig folyamatosan kimutatható a római jelenlét. A magyarság megjelenéÖNKORMÁNYZAT
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sekor vélhetően Bulcsú vezér törzséből a Türje nemzetség sátorozott itt,
s a XI-XII. század fordulóján letelepedett. Feltehetően az 1083-ban szentté
avatott Szent Gellért püspökről kapta
a nevét.
A Pray-kódex szerint Szent-Grót
mezővárosa az ország egyik legrégibb települése, 1299-ben már vára
is volt. Ezt a várat vette el II. Ulászló az 1491-ben Miksa császárnak behódolt Szentgróty és Hagymásy családtól, de hiába ajándékozta az alsólendvai Bánﬀy családnak, mert annak nem volt hadereje érvényt szerezni a királyi akaratnak. A vár ura
a hírhedt Hagymásy Kristóf maradt,
aki Vas, Zala és Somogy megyékben
pusztított, az általa kifosztott türjei
premontrei monostor köveit is elhordták a szentgróti vár megerősítéséhez. A török uralom alatt viszont

Szent-Grótot végvárrá alakították át,
amelynek vitézei rendre visszaverték
a törökök támadását. A Hagymásy
család 1654-ben kihalt, örökségük
a Batthyány család birtokába került.
A török sose vette be, de a kuruc
korban a mezőváros kuruc, horvát
és rác hadak zsákmánya lett, a várat
pedig a császári csapatok rombolták
le 1710-ben, a helyén a XVIII. századi felvirágzás időszakában (amikor iparosok, kézművesek települtek
ide, fellendült a kereskedelem, iskolák és egyletek szerveződtek) kastély
épült. Szent-Gróton 1776-ban 143 ház
volt. Miután Gróf Batthyány Ferenc
rendezte az utcákat, hidat építtetett
és kiszáríttatta a mocsarakat, 1830ban a mezőváros hetivásárokra kapott engedélyt, nőtt a forgalom, Casinó nyílt, 1844-ben épült a vámház
és a nagyvendéglő. Lakói 1848-ban
országgyűlési képviselőt választottak
Deák Ferenc személyében. 1854-ben
felállították a jegyzőséget és megépítették a Zala-hidat. Ezután kolerajárvány, több tűzvész és sáskajárás
sújtotta a települést, amely az 1870-es
években már nem mezőváros, hanem
nagyközség volt, mindazonáltal tovább fejlődött. Iskolák épültek, 1867ben megépült a Posta, 1883-ban a Távírda, 1882-ben tűzoltó egylet alakult, majd kórház épült, 1887-től a
település járási székhely, a környék
ipari és kereskedelmi központja.
Az 1890-es népszámlálás adatai szerint 273 házát 2243-an lakták, 1892től Türjéig, 1895-től Balatonszentgyörgyig épült vasútvonal, 1896-ban
pedig telefont kapott. Az ekkor 24 tagú képviselő-testülettel rendelkező

településen három orvos, egy állatorvos, egy gyógyszerész, három okleveles szülésznő, csaknem száz iparos
és kereskedő dolgozott, kisdedóvó is
létesült, a római katolikus, az ágostai
evangélikus és az izraelita hitközségeknek pedig templomuk és iskolájuk
is volt. A sok áldozatot követelő első
világháború után téglagyárral, egészségházzal gyarapodott a nagyközség,
majd vajgyárral, áramfejlesztő teleppel, gőzmalommal, 1935-ben 2458-an
lakták, főként gazdák, törpebirtokosok. A második világháborúban kétszáznál több helyi lakos a harcokban
vesztette életét, de szinte az egész zsidóság a haláltáborokban pusztult el.
A háború után hamar magához térő
településen a mezőgazdaság mellett
a szeszipar, a borászat, a téglagyár,
a textilipar, a faipar és a zöldségfeldolgozás is beindult. Szentgróthoz
1950-ben csatolták Kisszentgrótot,
a lélekszáma négyezer fölé nőtt, önálló tanácsú község, járási székhely
volt. Aranyod és Tüskeszentpéter 1963ban, majd – miután 1978-ban megszűnt a település járási székhely volta
– 1983. december 31-ei hatállyal Csáford, Tekenye, Zalaudvarnok és Zalakoppány egyesült Zalaszentgróttal, s
így 1984. január 1-jétől a Zala folyó
két oldalán elterülő, nyolcezer lakosú
település – századikként az országban
– újra megkapta a városi címet. Ahol
aztán a rendszerváltoztatás előtt megszűnt a bíróság, a közjegyzőség, az
ügyészség, a rendőrkapitányság, 1989
után pedig felbomlottak a szövetkezetek, bezárt a sajtgyár és a téglagyár,
vállalatok részvénytársaságokká, káeftékké alakultak, ám új (szezonális)
iparág is született: az éticsiga-feldolgozás. A fejlődés lassan indult be, s tagadhatatlanul érintette a településhez
csatolt korábbi falvakat, de korántsem
azonos mértékben és módon.

Falusi múltak, jelenek
Aranyod
Ez a városrész a XVI. században
a Harkályi, illetve Salamonvári család birtokai közé tartozott, majd család kihalásával a herbortyai Ostﬁak
és a Mavotichok kezében volt, 1828ban 33 házból állott, 1851-ben 280-an
lakták, 1900-ig Alsó és Felső Aranyod
néven két külön helységre volt meg-

osztva, s a múlt század elején egyesítették. A városrészben az elmúlt tizezöt év alatt sportpálya épült, megújult
a kultúrház, s tisztelegve a két világháború áldozatai előtt emlékművet is
állítottak. Több program, így a városrészi nap és a majális, hagyománnyá
vált. Az infrastruktúra kiépült.
Csáford
Egykor Chafurd volt a neve, 1311-ben
fordul elő első ízben okleveleinkben,
plébániája 1333-ban fennállott, 1526ban részben Hegyesd várához tartozott. A hegyekkel, dombokkal ölelt
település lankáin jó bort adó szőlőt
művelnek, az elmúlt években több
külföldi is vásárolt és fel újítottak itt
régi házakat. A városrészben világháborús emlékművet avattak, majd a régi iskolából templomot alakítottak ki.
Infrastrukturája kiépült. A csáfordiak rendszeresen tartanak összejöveteleket, a hagyományos búcsút a Kármelhegyi boldogasszony napját követő vasárnapon tartják.
Kisszentgrót
A régi források Kisutca és Polgárváros néven említik, valójában Szentgrót elővárosának vagy külvárosának
tekinthető, amelyet a város szabad
polgárai (iparosai, kereskedői) alapítottak és laktak. Ezért kapta a polgárváros elnevezést is, megkülönböztetésül a vártól és az alatta a földesúr
jobbágyai által lakott résztől. A városrészben éppen történelmi múltja
miatt jócskán akad látnivaló, ezek között is első számú a Romtorony, amelyet szép park ölel. Nevezetessége még
egy kis templom, amelyet tíz éve egy
régi iskolaépületből alakítottak ki, s
Szent Gellért a védőszentje. A teljes
infrastruktúra itt is megvalósult, a
hagyományos búcsú napja itt a Gellért napot követő vasárnap.
Tekenye
A Vérbulcsu törzséből származó
Tekenye nemzetség a honfoglalás
után e vidéket szállta meg, a település e nemzetség nevét őrzi, 1333-ban
már egyháza volt, 1720-ban nemesi
igazgatás alatt állt, s 728 lakosa volt.
Temploma 1748-ban, a község központjában lévő temetődombon a régi
kápolna helyén épült, 1913-ban szentélyt csatoltak hozzá, benne gyönyörű
oltárral, amelyet Szent István, Szent
László, Pál és Péter apostol szobrai

díszítenek. Az infrastruktúra újabban itt is kiépült. A nevezetes ünnepeket mindig közösségben tartják, a
hagyományos szeptemberi falunapon mindig tömeg van. A gyermekekre kiemelt ﬁgyelmet fordítanak:
számukra játszóteret, s ideiglenesen,
az ünnepek előtt működő játszóházat
is kialakítottak. A városrésznek saját
a kultúrháza van. A búcsút az augusztus 5-ét követő vasárnap tartják.
Tüskeszentpéter
Ezen a Nádasd folyó melletti, 1166ban Terra Sanctus Petrusnak nevezett helyen a János lovagok kaptak
letelepedésre engedélyt és birtokot.
A XII. században Pálos monostoráról volt nevezetes, a pálosokon kívül
bírta a Kanizsai család és több köznemes, a török hódoltság alatt is nemesek lakták. Temploma 1776-ban
épült, s az 1966-68 közötti rekonstrukció után a közelmúltban kívülbelül megújult. Hányatott történetéről annyit, hogy a törökdúlás idején
teljesen elpusztult, romjaiból az „új”
faluban építették fel a jelenleg állót.
A falai hófehérek voltak, oltárképe
pedig Péter és Pál találkozását ábrázolta. Volt két harangja is, de a háborúban nyomuk veszett, tornyában azóta az egykori szentgróti harang szól.
A település nevezetessége a már meszsziről szembetűnő malom, amelynek
lisztje messze földön híres. A város
határában 1998-ban feltárt termálkútra alapozva itt épült Termálfürdő
és Szabadidőközpont 2001-ben nyitotta meg kapuit, 2003-ban egy fedett
fürdővel és további öt medencével bővült. Itt létesített palackozóüzemet
a Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft., s dobta piacra a Coca-Cola termékcsalád tagjaként a szentgróti
kútból nyert ásványvízet, amely a NaturAqua nevet kapta. A városrész ma
külföldieknek is lakóhelye. Rendszeresek a helyi rendezvények, egyebek
között minden esztendőben nagy sikert arat a szüreti felvonulás, s a búcsú, amelyet a Péter, Pál utáni vasárnapon tartanak.
Zalakoppány
A település a Bezerédi család ősi birtokai közé tartozott, plébánosának
nevét forrás 1419-ben említette először, tehát már ekkor egyháza volt.
A török megszállás alatt is lakott maA Települési Önkormányzatok
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radt. Messziről látható temploma műemlék jellegű, udvarában áll a hősi
emlékmű. Vadregényesnek mondható, igen szép környezete újabban új lakosokat vonzott, magyar és külföldi
betelepülők vásároltak és újítottak itt
fel házakat. Felújított kultúrházában
évről-évre több rendezvényt tartanak. Ezek egyike a zalakoppányi borok versenye. A városrészben az augusztus 15-ét követő vasárnap tartják a búcsút.
Zalaudvarnok
Egykor a Vouarnok a Yürle nembeliek
ősi birtoka volt, 1479-ben a Szentrirolitiaknak volt itt portája, a helység
1851-ben a Batthyányiak szentgróti
uradalmához tartozott, s 650 lelket
számlált. Infrastruktúrája a szennyvízcsatorna-hálózat kivételével teljesnek mondható, a település folyamatosan szépül. Itt is laknak, s újítottak fel házakat a külföldiek. Érdekes stílusú temploma, amelyet a helyi
lakosság összefogása révén sikerült
felépíteni, a városrész látnivalói közé
tartozik. A városközponttal a közút
mellett már kerékpárút is összeköti.
A városrészben Pünkösd másnapján
tartják a búcsút.

Egy városrész jelene
Zalaszentgrót hét településrészén
a 7 ezer 800 városlakónak 23 százaléka él, ám a városi költségvetésnek
még egy százalékával sem gazdálkodhatnak. A hét volt falu ugyanis öszszesen (!) 10 millió forintot fordíthat
közösségi célokra. Ez önmagában is
érthetővé teszi az általános és folyamatos leépülést: az óvodák, iskolák,
művelődési házak, orvosi rendelők,
a posták és a többi közintézmény bezárásának útján Zalakoppány például
ott tart, hogy már saját kocsmája sincsen. Ám ebből a mezőnyből magasan
kiemelkedik a jelenleg 525 lakosú Tekenye, ahol az évi 2 milliós költségvetés mellett évről évre sokmilliós beruházásokkal rukkolnak elő.
A példák sorát érdemes 90-es évek
legelejéről kezdeni, amikor a gázvezeték és a kábeltévé másutt is kiépülő hálózatán túl Tekenye egyetlen év
alatt két új létesítménnyel gazdagodott: a Hősök Kertjében emelt világháborús emlékművel és egy teljesen új
ravatalozóval. A forintálisan is fajsúÖNKORMÁNYZAT
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lyos beruházások sora azonban az új
évezredben kezdődött: 2002-ben utat
építettek a szomszédos Óhíd felé 8,5
millió forintért, majd 2004-ben a környékbeli dombokról lezúduló víz ellen
elvezető árkokkal és támfal építésével
védekeztek, 10 millió forintos ráfordítással. A következő, 2005-ös esztendőt azzal tették nevezetessé, hogy
több éves előkészület után, 12,5 millió forintos költséggel megújították
az omladozni kezdő templomtornyot
és a beázó templomtetőt, majd ezzel
egy időben, 2,5 millióért új tetőt építettek a 36 ponton beázó kultúrház
fölé. Ez utóbbi megkezdett munkát
az idén folytatják a belső tér teljes tatarozásával, továbbá 5 új gázkonvektor fölszerelésével, ami 1,5 millióba
kerül. Ugyancsak ebben az évben építenek 2 millió forint beruházásával
egy labdajátékokra alkalmas, kispályás sporttelepet, 3 méter magas kerítéssel. Közben pedig gyűjtik az erőt
a következő nagy erőpróbára, a templom teljes belső és külső fölújítására,
amire legalább 10–15 milliót szeretnének áldozni.
Ugyan miből? Ezt kérdezhetné
joggal bárki, bár a válasz kézenfekvő: természetesen, zömében pályázati úton elnyert pénzekből. További
kérdés persze, hogy miként tud elnyerni ilyen tetemes összegű pályázati támogatást egy olyan istenhátamögötti, zsákutcás kistelepülés, mint
az egyesek által már régen halálra ítélt
Tekenye.

Egy városrész embere
Ezt a rejtélyes körülményt, a környéket jól ismerők egyértelműen a tekenyei részönkormányzat vezetőjének,
Györkös Dezső nyugdíjas iskolaigazgatónak a személyével hozzák összefüggésbe. A kémia-technika szakos
tanár hosszú ideig volt megyei szakfölügyelő, sőt, huzamos ideig állt a járási tanács művelődési osztályának
élén is; széleskörű ismeretségének
és alapos közigazgatási tapasztalatainak birtokában játszva írhatja meg
a jobbnál jobb pályázatokat. Ehhez
többen hozzáteszik: rendkívül energikus emberről van szó, aki a nyugdíjas
pályafutását azzal kezdte, hogy 3 hektáron gyümölcsöst telepített, amelyet
nagy gonddal művel azóta is.

Érdekes módon nem tűnt föl senkinek, hogy amint egy nagyobb általános iskola igazgatása, úgy a jelentősebb területű gyümölcsös gondozása
is teljesen lekötheti a még oly energikus emberek „szabad vegyértékeit” is;
ám Györkös Dezső 1994 óta lankadatlan lendülettel cipeli a köz ügyeit.
Eleinte, mint a zalaszentgróti képviselőtestület tagja, 2002 óta pedig
mint a tekenyei részönkormányzata
vezetője.
– Szívesen áldozom minden szabad percemet a tekenyei fejlesztésekre, hiszen a családommal együtt
én is itt élek. Ezzel szemben a többi
részönkormányzat élén olyan vezetők
állnak, akik máshol laknak, és mint
a városi képviselőtestület tagjai kapták a megbízásukat. Régtől hangoztatom, hogy mindenütt jobban mennének a dolgok, ha a részönkormányzatok vezetőit is helyben választhatnák
az adott településrészen élők közül.
Imígyen ad magyarázatot a tekenyei „csodára” maga Györkös Dezső.
Hozzáteszi azonban, hogy önmagában ennyi nem elég.
– Egyszál magában nem juthat
messzire az ember még a részönkormányzat vezetőjeként sem. Hiába írnék én nyertes pályázatokat, ha nem
tudnánk előteremteni a megkövetelt
önrészt; márpedig ezek az összegek
szinte kivétel nélkül a helyi adakozásokból jönnek össze. A tekenyei
sikerek titka nem egyéb, mint hogy
az itt élők minden áldozatra készek,
ha a falujukról van szó. Sőt, nem csupán a helyben lakók, hanem az elszármazottak is. Magyarán: a tekenyei
nép összetartó.

Egy városrész közössége
A példák hosszú sorából csak kettőt. A Hősök Kertjében alig egymillió forintból emelt emlékművet a faluból elszármazott szobrász, Léderer
Tamás készítette szinte anyagáron.
A szükséges pénz zömét a helybéliek adományaiból gyűjtötték össze,
az adakozók pedig ezen fölül szívesen
vállalták a parkosítást is. Ennél is nagyobb tettekre sarkallta a tekenyeiket
a falu romosodásának indult temploma. A torony, a tető és a főhajó külső-belső fülújításának költségei jóval
meghaladták a húszmillió forintot,

A részben fölújított tekenyei templom a helybéliek büszkesége és fájdalma, mert bár a további pályázatokhoz szükséges önrész is megvan már, ám a templomnak hat éve
nincsen papja.

ám a szervezőket ez sem riasztotta
vissza. Mint legtöbbször, most is magukon kezdték a sort: szívhez szóló
levéllel keresték föl az összes elszármazottat, és így az alig félezres falu,
több mint 4 milliót kalapolt össze.
Kevesebbet 10-15 ezer forintnál szinte senki sem adott, ám az elszármazottak közül többen is akadtak, akik
100-150 ezer forint közötti összegeket
ajánlottak föl a nemes célra. Ekkora áldozatkézség láttán aztán mások
is könnyebben nyitották ki a pénztárcájukat: a szakminisztérium pályázat
útján 5 milliót adott, és ugyanennyit
tett az asztalra a Veszprémi Érsekség
is. És félmilliót még a zalaszentgróti
önkormányzat is megszavazott! Így
a fölújítás első lépcsőjéhez szükséges
12,5 milliónál 2 millióval több jött
össze, ami elegendő önrész a további
pályázatokhoz.
Ezen a ponton akár be is fejezhetnénk a történetet, ám Györkös Dezső érdekes momentumra hívja föl
a ﬁgyelmemet.
– A mások számára szinte hihetetlenül erős tekenyei összetartás jelentős mértékben a sérelmek üllőjén ka-

lapálódott ki. A második világháborús emlékműhöz szükséges egymillió
sokkal nehezebben jött volna össze,
ha nem fájlalta volna mélyen minden
helybéli, hogy az első világháború áldozatainak emlékére létesített Hősök
Kertjét többször is földúlták. A kertbe
minden elesett katonánknak az emlékére ültettek annak idején egy-egy
gesztenyefát, amelyeknek egy részét
azért vágták ki az 50-es években mert
máshová nem tudták elképzelni a tejbegyűjtő épületét, a 70-es években
pedig egy útszélesítés miatt fogtak
fejszét a mindenki által nagy becsben
tartott fákra. Hasonló helyzet állt elő
a templomunk esetében is, amelyet
még 1748-ban emeltek, s ami hat esztendeje már pap nélkül árválkodik: ez
is fájdítja a szívét mindenkinek

Egy közösség szavazata
Mindez azért érdekes igazán, mert
a jelek szerint Tekenye legújabbkori
történelmét is a sérelmek alakítják.
Tavaly bezárták a falu népesnek mondott óvodáját annak ellenére, hogy
éppen mostanában gyarapodik a helyi népesség: az elmúlt évben is nyolc

gyerek született. Igaz, az óvodásokat
most busz viszi a városközpontba, de
annak üzemeltetése majdnem annyiba kerül, mint amennyit az óvodabezárás révén megtakaríthatnak. Györkös Dezső voltaképen rákényszerül
a pályázatírásra, mert a városi vezetők rossz néven vennék, ha a hivatalnak adna ezzel munkát, ők legfeljebb
a pályázáshoz szükséges önkormányzati pecsétet hajlandók ráüttetni a dokumentumra.
Az állami támogatásnak a városi
lakosságszám alapján megállapított
forintjaiból csak elenyésző töredéket
kapnak, van olyan vélemény is, hogy
részönkormányzatukat gyarmati sorban tartják. Emiatt a helybéliek érvényes népszavazáson elsöprő többséggel szavaztak a kiválás, az önállóság
mellett.
Döntésü k mel let t k ita r ta na k
és a számukra kedvező elbírálásra
számítanak ezekben a hónapokban
is, amikor pedig odafönt egészen
más szelek fújnak, s némelyek még
a kisfalvak önállóságát is megkérdőjelezik.
Káposztás János
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Önmagában a hír, ami szerint az önerő nélküli lakáslízingkonstrukcióval Magyarországon elsőként piacra lépő társaság egy 25 százalékos részvénycsomag megvásárlásával száz
százalékos tulajdonosként, új néven folytatja üzletvitelét,
bizonyára nem hozza lázba a települési önkormányzatok
képviselő-testületeit. Egy másik hír ismeretében azonban néhány gazdálkodásban jártas polgármester – amennyiben tehetősebb önkormányzat első
embere – talán felkapja a fejét: az újpesti önkormányzat és a fenti társaság
több tucat kész lakás lízingelésére szerződést kötött.

Önkormányzatoknak
is vesz lakásokat
az OTP Lakáslízing Zrt.
Fontos tudni, hogy a lízingtársaság
tulajdonosa a legnagyobb hazai bank.
Az SCD Csoport által létrehozott társaságban az OTP Bank Nyrt. tavaly
novemberben még „csak” meghatározó részesedést szerzett, a „maradék” részvényeket – élve opciós jogával – most, július 5-én vásárolta meg,
azóta egyedüli részvényesként tulajdonolja a céget, amely OTP Lakáslízing Zrt. néven működik. A vevőről
annyit, hogy ma már egész Közép-Kelet-Európa meghatározó piaci szereplője, leányvállalatai ott vannak Bulgáriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában
is, újabban megvásárolta a Raiffeisenbank Ukraine valamennyi részvényét, valamit az oroszországi Investsberbank Csoport részvénycsomagjának 96,4 százalékát. A legnagyobb
hazai pénzügyi vállalatcsoportnak
csaknem ezer bankﬁókja, 18 ezer alkalmazottja és mintegy tízmillió ügyfele van. Az OTP Bank Nyrt. mérlegfőösszege az idei negyedév végén – leírni is nehéz – 5444 800 000 000, azaz
5444,8 milliárd forint volt.
Nem kétséges, hogy a lízingtársaságot azért vette meg, mert üzletet
látott benne.
Az OTP Lakáslízing Zrt. vezérigazgatója, dr. Dunavölgyi Mária idén
februárban (akkor még az OTP-SCD
Lízing Zrt. vezérigazgatójaként) úgy
nyilatkozott, hogy aki 2006 első felében nem lép be erre a piacra, az elkésik. És valóban, azóta szinte folyvást,
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s kifejezetten sietősen gyarapodik
a lakáslízinget kínálók tábora (Antall Pál, a Magyar Lízingszövetség elnöke kérdésesnek is tartja, hogy ez
a piaci szegmens hány társaságot tud
eltartani), ezért fontos a lízingbevevő
számára (amely önkormányzat is lehet) a lízingbeadó kiléte.
Mert mi van akkor, ha a lízingbeadó csődbe megy?
Ezt kérdezte nemrégiben egy internetes fórumon bizonyos hisziapiszi
éppen dr. Dunavölgyi Máriától, aki
így válaszolt:
Ez egy jópofa kérdés! Ha a lízingbeadó csődbe menne, az nagy baj lenne. Éppen ezért azt tanácsolom, hogy
lízing esetén mindenki jól nézze meg,
ki a lízingbeadó. Ilyen szempontból
a mi cégünk nagyon jó helyzetben
van, hiszen az OTP a mi anyabankunk, és az OTP a garancia arra, hogy
ez a baj nem következhet be.
Na de miért hasznos egy önkormányzat számára lakást lízingelni?
Ezt már én kérdezem a vezérigazgató asszonytól.
Nem mi találtuk ki, hogy ez módszer egy önkormányzat számára
hasznos lehet, válaszolta. Több önkormányzattal is tárgyalunk, s tudjuk, hogy nincs tőkéjük. Márpedig
a lakáslízinghez nem kell tőke, még
önrész se, csak a havi lízingdíjat kell
megﬁzetni. Az újpesti önkormányzatnak, amellyel a szerződést már megkötöttük, olyan lakásokra van szüksége, amelyeket bérbe adhat az igény-

lőknek. Építtethet ilyeneket hitelből,
akár állami támogatással, a fészekrakó konstrukcióval például nem tudunk és nem is akarunk versenyezni,
mivel az üzleti szektorban dolgozunk
és a mi pénzünk nem az adókból származik. De minek építtessen az önkormányzat lakást, ha a befektetők
olyan lakóházak sorát építtették már
fel a területén, amelyek lakásaira esetleg nincs vevő. Pontosan tudja, hogy
ezek a lakások milyenek, választhat
közülük olyat, amilyent akár szociális
lakásként, alacsony bérleti díj ellenében, de olyat is, amit magasabb díjért
adhat bérbe. Ha több lakást vesz, olcsóbban kaphatja meg, mert a befektető érdeke minél gyorsabban eladni
őket. Egy ilyen üzlet egyetlen akadálya, hogy a leggazdagabb önkormányzatnak sincs annyi pénze, hogy nagyvásárló legyen. Nos, mi megvásároljuk a számára az általa megfelelőnek
tartott lakásokat, amelyeknek mi leszünk ugyan a jogi tulajdonosai, de
minden más jogunkról lemondunk
a használó, tehát a lízingelő önkormányzat javára. Ez azt jelenti, hogy
a lakásokat a sajátjaként adhatja bérbe, s ha lejár a futamidő, ami nálunk
huszonöt év is lehet, akkor ő lesz a tulajdonos, de más tulajdonost is kijelölhet maga helyett.
Csakhogy, mondom erre én, a havi lízingdíj általában magasabb, mint
a hitelből vásárolt lakás havi törlesztési részlete.
Ez nem így van, mondja dr. Dunavölgyi Mária. A lízingelt lakásnak a hitelből vásárolttal szemben
van még egy előnye. Tételezzük fel,
hogy az önkormányzat önerő nélkül
kap hitelt, s a lakásokat ebből a pénzből vásárolja meg. Ebben az esetben
a bruttó árat, azaz a lakások árát
az áfával együtt, egy összegben kell
megﬁzetnie. Viszont a tőlünk lízingelt lakás nettó értékén megállapított
áfáját is huszönöt év alatt, havi részletekben lehet törlesztenie. A havi lízingdíj ugyan bizonyosan nagyobb
összeg, mint amennyiért az önkormányzat a lakást bérbe adja, de csak
a különbözetet kell a saját kasszájából
fedeznie, s ez nem nagy ár ahhoz képest, hogy a lakás a futamidő végén
az övé lesz.
A. G.

Hiába szavazott a háziorvosi körzetek összevonásáról, illetve az összevonás elutasításáról 1707 tarpai lakos, többségi
álláspontjuk (bármi legyen is az) nem érvényesíthető, mivel
a szavazásra jogosultaknak csak a 29 százalékát képviselték.
Az érvénytelen népszavazás után a képviselő-testület tavaly
őszi, egyhangú döntése jogerős, és ennek értelmében összevonják a két helyi
háziorvosi körzetet. A népszavazást egyébként az összevonást ugyancsak megszavazó négy testületi tag kezdeményezte, nem azért, mintha a döntés nem
lett volna logikus (Tarpa 2-es számú háziorvosi körzetéhez tartozó mindöszsze nyolcszáz páciens kártyapénzéből nem élhet meg egy orvos, a helyettesítést pedig az önkormányzat kényszerült közpénzből ﬁnanszírozni, ami okkal
nem tetszett a testületnek), hanem talán írígységből, esetleg előzetes választási megfontolásból gondolták meg magukat (mert az 1-es számú körzetben,
amellyel a 2-est összevonták, maga a polgármester a háziorvos). Hogy aztán
az ugyancsak közpénzt emésztő eredménytelen referendum fölöslegesnek bizonyult volta az orvosként praktizáló polgármester, avagy a népszavazást
kezdeményezők javára válik-e, az októberben elválik.

HÍRSZÓRÓ
 Ingyen sportolhatnak a városi sportcsarnokban és az uszodában
Komlón. Az önkormányzat egészségmegőrzésre és a szabadidő hasznos
eltöltésére pályázaton nyert hétszázhatvanezer forintot, ebből szervezte
meg, hogy a helyi és a kistérségi lakosok edzők irányításával kézilabdázzanak, kosárlabdázzanak, röplabdázzanak, focizzanak, ússzanak, illetve
úszni tanuljanak a város sportlétesítményeiben.
 Vasútvonalat vesz át decemberben a MÁV-tól a GYSEV, azaz átvállalja a Szombathely–Szentgotthárd
vasútvonal kezelését, amelyen a MÁV
pályahasználati díj ellenében közlekedteti majd a vonatait. Az átvétellel
egységes kezelés alá kerül az ország
nyugati határszélén húzódó Sopron–
Szentgotthárd szakasz. A GYSEV
szándéka európai uniós forrásokból
felújítani a vonalat és a hozzá tartozó
objektumokat.
 Szakértőket keres pályázatok
szakmai, pénzügyi értékeléséhez
a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a bíráló bizottság
munkájának előkészítése céljából.

 A Sió-csatorna fejlesztéséért
lobbizik a Sió-menti Önkormányzatok Szövetsége. A tagönkormányzatok képviselői simontornyai ülésükön kezdeményezték, hogy a második Nemzeti fejlesztési terv keretében
vizet kapjon Sió. Az ebből a célból
alakult szervezet által ötmillió forintért elkészíttetett tanulmányterv szerint négy zsilipet kellene megépíteni
ahhoz, hogy a csatornát a Dunából fel
lehessen tölteni. A csatorna 122 kilométernyi partszakaszán ily módon lehetőség nyílna a vízi élet és turizmus
fogadási feltételeinek kialakítására.
A Sió egész éven át hajózhatóvá válna,
s a kialakítható keresztcsatornák, öblök, kikötők, halastavak mellett szállodákat, kempingeket, lakóparkokat
lehetne létesíteni.
 Felújítják az egyik háziorvosi rendelőt Mezőhegyesen. A beruházás az
önkormányzat által nyert mintegy
7 millió forintos pályázati támogatással
valósulhat meg. A munkák során bővítik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést, világítást, és
akadálymentesítik az intézményt. A kivitelezést helyi vállalkozó végzi.

 Tiltakoznak a dunaföldvári Hunyadi lakótelepen élők a közelükbe
tervezett aszfaltkeverő üzem építése
ellen. A mobil aszfaltkeverő három
évig húsz fizikai munkásnak s egy
nehézgépkezelőnek nyújtana megélhetést.
 Megfeneklett a Duna–Tisza közi
hulladékkezelő rendszer beruházása
Nagykőrösnél. A majdan csaknem
félszáz település hulladékát feldolgozó komplex technológiának fontos
eleme lesz a Nagykőrösre tervezett
komposztáló, amelynek a hozzá vezető műúttal együtt – az egyszer már
módosított határidő szerint – jövő
február közepére kellene elkészülnie.
De nem lesz kész ekkorra sem, mert
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága a terület régészeti feltárására nyújtott be jogos igényt, ám az ásatáshoz
szükséges mintegy ötvenmillió forint
nem áll rendelkezésére. Ezért a települési hulladékudvarok létesítése,
a használatban lévő szeméttelepek rekultivációja is késik, mivel előbb a válogató, feldolgozó műveket kellene
beüzemelni.
 Tűzoltóautót ajándékozott az
ausztriai Kalwang önkormányzata
testvérfaluja, a Vas megyei Bő község lakóinak. Egy ideje évente felváltva látogatják egymást a községek iskolásai. Az idén osztrák gyerekek és
kísérőik töltöttek egy hetet bői családoknál, az ő búcsúestjükön adta át
az ajándékot Pados Róbert bői polgármesternek és a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak Alexander
Maurer, az osztrák falu polgármestere. A korántsem elavult, háromezer
literes tartályú autótól azért vált meg
az osztrák tűzoltó egyesület, mert egy
még korszerűbb, katasztrófák esetén
alagútból való mentésre is alkalmas
járműre tett szert.
 Nem épült meg a tervezett kerékpársáv az M6-os autópálya nagyvenyimi felüljáróján és a vasúti állomás előtti körforgón sem. Ez rettentő csalódás
a helybélieknek, akiknek a főutcán korábban létesített kerékpárutat elég lett
volna egy egykilométeres szakasszal
megtoldani, hogy biztonságosan biciklizhessenek. A költségtakarékosságból
elhagyott kerékpársávot utólag se lehet
megépíteni, mert ehhez a sztráda fölötti híd túlságosan keskeny.
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 Levélben tiltakoztak a sellyei és
a siklósi kistérség településeinek polgármesterei Sellye–Villány és a Sellye–
Barcs vasútvonal megszüntetése ellen.
 Óvodába járnak ősztől az iskolások Nak községben. Az önkormányzat
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán nyert tízmillió forintból, meg a maga egymilliójából alakíttatja át a volt óvoda épületét,
ahol egy tanulócsoportba járnak majd
az első, második és harmadik osztályos
gyerekek, míg a negyedikesek a szakcsi
iskolában folytatják tanulmányaikat.
A földszinten melegítőkonyha, ebédlő
és tornaszoba kap helyet, a tantermek
az emeleten lesznek.
 A legjobb kaszás címet a kunmadarasi Gál József kapta az idei, immár
hagyományos kunhegyesi aratóversenyen, amelyen ezúttal a legjobb marokszedőt, a legjobb kévekötőt, a legjobb keresztrakót és a legjobb kötélkészítőt is díjazták. A kaszások csapatversenyét a házigazdák nyerték,
második lett a kunmadarasi hagyományőrző egyesület, harmadik a kiskunfélegyházi polgárőrség csoportja. A díjakat Kontra József kunhegyesi
polgármester, Barta László kunmadarasi és Simai János kunhegyesi kunkapitány adta át.

 Felújítják az iskolát Eleken. A helyi általános iskola Zárda nevű épületében kicserélik az ajtókat, ablakokat,
és minden tanteremben lesz csempézett kézmosó. A beruházás költsége
negyvenmillió forint.
 Kopjafát állítanak a holokauszt
augusztus 3-ai világnapján a cigány
áldozatok emlékére Várpalotán, ahol
1944 decemberében jórészt Székesfehérvárról idehurcolt roma férﬁakat
végeztek ki német és magyar keretlegények.
 Fejlesztési célú hitelt kénytelen
felvenni Tolna város önkormányzata,
hogy megvalósíthassa uniós támogatású nagyberuházásait, mert a tervezettnél többe kerül a lovarda átalakítása, az idősek otthona és a laktanyai
utak építése pedig a forint euróhoz
viszonyított gyengülése miatt drágul.
Könyvvizsgálói vélemény szerint ez a
150 millió forintos kölcsön az utolsó,
amit az önkormányzat felvehet, így is
néhány kisebb beruházás elhalasztására kényszerül.
 Körjegyzőséget alapít január
elsejétől Belecska és Miszla önkormányzata. Belecska eddig Szárazddal
és Keszőhidegkúttal közös körjegyzőségben működött, de onnan kiválik,
hogy a gesztorságával működő új körjegyzőséghez a hozzá közeli más települések is csatlakozhassanak.

 A Körösök lágy ölén elnevezéssel
életre hívott ökoturisztikai fejlesztési
program Szatmári János dobozi és Pap
János békéscsabai polgármester első
kapavágásával vette kezdetét. A Doboz
mellett Békéscsabát, Gyulát, Békést,
Mezőberényt és Köröstarcsát is érintő, a kulturális örökségre és a természeti értékekre építő projekt összköltsége megközelíti a 950 millió forintot.
A dobozi részberuházás teljes költsége
104 millió 844 ezer 373 forint, ebből
102 millió 85 ezer 673 forint a támogatás összege. A támogatás 75 százalékát
az EU fejlesztési alapjából, 25 százalékát a magyar kormánytól nyerte a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. A
beruházás keretében két gyaloghíd
épül a Holt-Fekete-Körösön, megszépül a kastélypark, a Madár-foki erdőben ökoturisztikai útvonalat alakítanak ki, s részlegesen a Sámson-várat
is helyreállítják.
 Ismét közlekedik az idei áradások által szinte teljesen tönkretett gemenci kisvasút. A végig ártéri erdőben haladó vonalon először a Bárányfok és a Gemenc–Duna-part közötti tizenhárom kilométeres szakaszt,
majd a Pörböly–Malomtelelő közötti
nyolc kilométeres szakaszt állították
helyre, a többin még dolgoznak, jelenleg ideiglenes menetrend van érvényben.

Mikuláskor lesz az útavatás
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

A nagy meleg ellenére gőzerővel építik Hatvan határában a tehermentesítő
utat. A földmunkákkal a nyár folyamán végeznek, s elkezdődhet a bitumencsík építése. Körforgalom épül a 3-as főúton, valamint a 32-es főút Csányi úti
leágazónál. A várost tehermentesítő – a 32-es főutat az M3-as autópálya 58-as
kilométerszelvényével öszszekötő – három hidat is magába foglaló útszakasz
összesen 2,8 kilométer hosszúságú lesz, összköltsége 3,2 milliárd forint, amit
teljes egészében az állam ﬁnanszíroz. Noha a beruházás elkészültének határideje 2007. január 31-e, a munkálatok olyan jól haladnak, hogy – Érsek Zsolt
polgármester reményei szerint – már Mikuláskor átadhatják.

Gondoskodásra társulnak
Szociális gondoskodásra társulnak a hőgyésziek Tamási önkormányzatával. Január elsejétől közös feladatuk lesz a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás
és az idősek nappali ellátása. A két településen mintegy 140-en igényelnének
ebédet, közülük csaknem százan kérnének házhozszállítást. A házi segítségnyújtás – amely 2007-ben jelzőrendszeres lesz – kiterjed majd a mosásra, takarításra és más szolgáltatásokra is. Egy volt bölcsödéből idősek klubja lesz:
itt igény szerint meleg ételt adnak a rászorulóknak és szabadidős programokat
szerveznek a számukra. Az otthoni szakápolás kezdetének időpontjáról még
nem határoztak. A szociális ellátó rendszer hat embernek ad munkát.
ÖNKORMÁNYZAT
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LAKOTT KIKÖTÔ

 Fokozatosan ébresztik a súlyos
közlekedési balesetet szenvedett Toller László, pécsi polgármestert, akit
a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának intenzív osztályán mély altatásban tartanak. A művi altatás megszüntetése több hétig
tarthat, s a politikusnak azt követően is bizonyosan tartós intenzív terápiára lesz szüksége. A MiZo Pécs kosárlabdaklub alapítványt hozott létre
gyógyulásának segítésére.
 Harmadszor is lesz népszavazás
Bükkösdön. A helyi önkormányzati
testület nyilvános ülésen döntött arról,
hogy szeptember 24-én ismét népszavazást tartanak a cementgyári beruházás ügyében, miután a település 354
polgára látta el kézjegyével az ismételt
voksolást kérő ívet. Az eddigi két referendumon csökkenő arányban ugyan,
de elutasították a Strabag Rt. által tervezett, mintegy 26 milliárd forint értékű
termelő beruházás megvalósítását.
 A helyi sportpálya öltözőjének felújítására két és fél millió forintot nyert Kamut önkormányzata.
A munkálatokat legkésőbb októberre
befejezik. A faluban önerőből alakítják át a HACCP-rendszernek megfelelően az óvodát még az új tanév megkezdése előtt.
 Kifosztották a táborfalvai önkormányzat melléképületét, ellopták
a fűnyíró gépeket is. A sok csapadék
miatt elburjánzott a füvet a közterületeken a helyi horgászegyesület a saját gépével nyírta le.

Egy neves helyi idegenfogalmi vállalkozó tulajdonában álló ingatlanokra, közük a kikötő egyik felére árverésen licitáltak Kalocsán. (A közkikötő másik fele
az önkormányzat tulajdona.) Az eljárás több hitelező kérelmére indult, ezek
között a vállalkozó legnagyobb hitelezője is szerepelt. A kikötőn kívüli ingatlanok – raktár, szántó, gyümölcsös, tanya – e cég tulajdonába kerültek, összesen
mintegy 4 millió forintért, majd az 1,8 millió forint kikiáltási árú kikötő is, de
26 millió forintért. Ezt azonban nem vehette birtokba, mert az önkormányzat
bejelentette, hogy él elővásárlási jogával. Török Gusztáv Andor polgármester
szerint az önkormányzattal szemben semmilyen jogvitának nincs helye. Őt a végrehajtó tájékoztatta arról, hogy Kalocsa önkormányzatának elővásárlási joga
van. Mint ahogy korábban több alkalommal, most is élt ezzel a joggal. A kikötőt
megvásárló cég azonban ezt a jogot a bírósághoz benyújtott dokumentumban
vitatja. Beadványa szerint egy olyan jogszabály alapján gyakorolta a kalocsai
önkormányzat az elővásárlási jogát, ami nem a települések vagyonosodása érdekében, hanem a lakásmaﬃa megfékezésére született. A törvény egyik része
általánosságban minden ingatlanra míg a másik része csak a lakóingatlanokra,
és a lakásmaﬃa megfékezésére vonatkozik. Többek között azt is tartalmazza,
hogy az árverésen így megvásárolt ingatlant az önkormányzatnak az eredeti
tulajdonos használatában hagyva bérlakásként kell hasznosítania. Mármost
hogyan lehet bérlakásként hasznosítani egy – az eredeti tulajdonos által „lakott” – kikötőt? A jogvita még tart. A törvény értelmezésének vitája is. Ebben
a döntő szót az Alkotmánybíróság mondja ki.

 Kitolná belterülete határát Tiszavárkony önkormányzata, hogy telkeket
alakíthasson ki a községben letelepülni
szándékozóknak. Jelenleg a települést
mintegy ezernyolcszázan lakják, a lakosságszám újabban növekszik.
 Néptáncgálát rendeztek immár
ötödször Ábrahámhegyen. Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány idén is több
vidéki csoportot látott vendégül, köztük a bugaci, gátéri és kiskunmajsai
táncosokat.

Vizipólós város lesz Félegyháza
Felújítják a kiskunfélegyházi uszodát és strandot. A 672,7 millió forintos beruházásról az önkormányzat és a kivitelező cég képviselője aláírta a megállapodást. A rekonstrukciót eredetileg három szakaszosra tervezték, végül azonban
két ütemben valósul meg. Először is megerősítik az uszodaépület tartószerkezetét, vízforgatóval látják el az úgynevezett tanmedencét, felújítják a nagymedence vízforgató berendezését, és különböző élményelemekkel egészítik ki
a gyógymedencét. Az első ütem kiterjed az öltözők felújítására is. A második
ütemben kerül sor a strand medencéinek rekonstrukciójára. Az átalakítás során átméretezik és vízilabda-mérkőzések megrendezésére is alkalmassá teszik
a kinti – jelenleg ötvenszer húszméteres – nagymedencét, amit vízforgatóval
látnak el. A gyermekmedencéből két új medencét alakítanak ki. Az egyikben
harminc-, a másikban hatvancentiméteres, 32–33 fokos víz lesz. A szeptemberben kezdődő munkák befejezési határideje 2007. április 15. Az ütemtervet
úgy dolgozták ki, hogy az uszoda és a strand a munkálatok idején is zavartalanul üzemelhessen. Jövőre Kiskunfélegyháza vizipólós város lesz. A beruházás
költségeit a város önkormányzata hosszú lejáratú hitelből fedezi.

 Felújítják az általános iskolát
Cserkeszőlőn . A pályázaton nyert
huszonhárom millió forintból átépítik a tornatermet, és újjáépítik az épület egyik szárnyát. Az önkormányzat
saját forrásból burkolja le a hatszáz
négyzetméter területű udvart, rendbe
teszi a kerítést és a parkolót.
 Megépült az Egerbaktát Pétervásárral összekötő közút. A csaknem
400 millió forintos beruházás bükkszéki átadási ünnepségén Kiss Péter
szociális és munkaügyi miniszter és
Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. Az út két megyeszékhelyet köt össze és a kistérség
15 településének válhat hasznára.
 Kommunális hulladéklerakó kapacitásának közös bővítéséről egyezett meg Apcon öt polgármester Apc,
Lőrinci, Zagyvaszántó, Petőﬁbánya
és Rózsaszentmárton önkormányzatának képviseletében.
 Három intézmény is megszépül
Beremenden. Az önkormányzat szolgáltató közhasznú társasága és egy külső cég végzi a munkálatokat. Az általános iskola tornaterménél már végeztek a tetőzet felújításával, s felújítják
az egykori zeneiskola, valamint a polgármesteri hivatal homlokzatát. A beruházások mintegy négymillió forintos költségét az önkormányzat állja.
A Települési Önkormányzatok
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 Kisbuszokat kaptak a sellyei kistérség önkormányzatai. A járművek
Kisasszonyfán, Vajszlón és Sellyén
szolgálnak majd. A három önkormányzat összesen másfél millió forint
önrészéhez pályázaton nyert csaknem huszonhárom milliót. Az ebből
vett járműveket az önkormányzatokkal kapcsolatban álló civil szervezetek,
önkormányzati fenntartású intézmények, például nyugdíjasklubok, népi
együttesek, kórusok, iskolai tanulók
vehetik igénybe. A sofőröket az önkormányzatok alkalmazzák.
 Szemétgyűjtőket helyezett el Harcon a helyi családosok érdekvédelmi egyesülete. Az egyik gyűjtőedény
a művelődési ház, a másik az iskola
környékére került.
 Ifjúsági tábor villamos hálózatának korszerűsítésére nyert kétmillió
forintot a bonyhádi német kisebbségi
önkormányzat, a megpályázott öszszegnél egymillió forinttal kevesebbet.
Elképzeléseik megvalósítását a városi önkormányzat másfélmillió forinttal segíti.
 Vendégszobák is lesznek a harkányi új polgármesteri hivatalban.
Az önkormányzat a testvérvárosi kapcsolatokból adódó elszállásolási költségeket kívánja ily módon csökkenteni. A fürdőváros több külföldi településsel – így például a horvátországi
Crkvenicával, valamint a németországi Brucköbellel – tart fenn kapcsolatot, s az ebből eredő vendéglátás szinte
mindennapos. A tervezett létesítmény
a város kialakítására váró új főterének legfontosabb része lesz. Az irodák
a kor követelményei szerint fogadják
majd az ügyfeleket.
 Fürdőutakat szervezett a kiskunmajsai fürdőhelyre a településen élő
nyugdíjasok számára ezen a nyáron is
Kerekegyháza önkormányzata.
 Önerős útépítés kezdődik Pusztaföldváron. Portánként mintegy százezer forinttal járulnak hozzá a lakosok
az önkormányzati beruházáshoz.
 Sikerdíjat ﬁzet Zamárdi önkormányzata a pernyertes ügyvédnek,
miután hét évig tartó jogvitát a Legfelsőbb Bíróság a javukra döntötte el:
a perben követelt szántódi – jórészt
Balaton-parti – területeket Zamárdi
kapta meg. A sikerdíj összege 18 millió forint.
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Játékfesztivál Szombathelyen
Nagy sikert aratott Szombathelyen a játszóeszköz-gyártók és forgalmazók
MAJÁTSZ nevű egyesületének közreműködésével június közepén rendezett,
kiállítással és szakmai konferenciával dúsított játékfesztivál. Részint a gyerekek érezték jól magukat, részint az önkormányzatok képviselői kaptak átfogó képet a hazai játszótérkínálatról, s szereztek a megtévesztő ajánlatok, rossz
minőségű termékek kiszűréséhez szükséges ismeretet.

Megalakult az EHÖSZ

Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ) 2006. június 16án, Óbudán tartotta alakuló ülését, ahol az alapító önkormányzatok képviselői
meghatározták szervezetük céljait, szabályait. Ezzel az Energia Klub három
éve dédelgetett álma teljesedett be, amely egyben új lehetőségeket, feladatokat
és kihívásokat teremt. Az új hazai szakmai szövetség célja a hatékony önkormányzati energiagazdálkodás segítése. A tagok számára a legfontosabb, hogy
közösen érvényesíthessék azokat a szakmai szempontokat az önkormányzati döntéshozatalban, amelyek révén az energiahatékonyság helyben növelhető. Terveik közt szerepel a hazai és nemzetközi tapasztalatcsere fórumainak
megteremtése, közös projektek fejlesztése, az oktatás, az ismeretterjesztés, és
minden egyéb tevékenység, ami hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom minél
szélesebb rétege használja hatékonyabban az energiát. Az alapító tagok: Budapest III. kerületének, továbbá Gödöllő, Gyöngyös, Hódmezővásárhely, Mórahalom, Nyíregyháza, Szolnok, Szombathely és Veszprém önkormányzata,
valamint a sümegi kistérség önkormányzatai. A szövetség új tagokat is vár
soraiba. Minden olyan önkormányzat, önkormányzati társulás csatlakozhat a
szövetséghez, amely annak céljaival egyetért. További információ a szövetségről és a csatlakozási feltételekről Tóth Nellitől, a nelli@energiaklub.hu címen
vagy Quirin Andrásnétől, az emokeq@obuda.hu e-mail címen kapható.
Király Zsuzsanna
Energia Klub

Ezer munkahelyet teremtenek
Többségi tulajdonú társaságot alapít a bajai önkormányzat és a Budaörsi Ingatlanfejlesztési Kft. a helyi ipari park üzemeltetésére. A budaörsiek az elmúlt hat
évben 250 vállalkozás letelepítésében segédkeztek, s ezek négyezer munkahelyet
teremtettek az országban. A bajai önkormányzat a kft. tapasztalatait felhasználva
készít elő gazdaságfejlesztési területeket a befektetők fogadására, a budaörsiek
pedig hasznosítási programot készítenek az önkormányzat által felajánlott ingatlanokra, majd együtt hoznak létre egy 51 százalékban városi tulajdonú társaságot az ingatlanok közművesítésére, hasznosítására. Számítva a 2007-től esedékes
uniós forrásokra, az egy éve elfogadott, 2020-ig szóló Öko-Baja városfejlesztési
programban megfogalmazottaknak megfelelően az önkormányzat célja elérni,
hogy 2010-re legalább ezer új munkahely jöjjön létre Baján.

Megölte magát egy polgármester
Ismeretlen okból megölte magát dr. Czakó István, Kerekegyháza polgármestere. A tragédiáról Forgó Ferenc alpolgármester rendkívüli ülésen tájékoztatta
a testületet. A polgármestert az önkormányzat saját halottjának tekinti. Dr.
Czakó István 1978-tól dolgozott a településért: volt vb-titkár, 1986-tól tanácselnök, a rendszerváltozás óta négyszer választották meg a település első emberének. Állítólag a halála előtti napon sms-ben köszönt el egyik barátjától,
akinek azt írta: „még dolgozni szerettem volna értetek”. Kerekegyháza városvezetői teendőit az október 1-jei választásokig az alpolgármester látja el.

MINDIGFA Bt.
Kerti és játszótéri fatermékek faanyagvédőszerrel telítve
2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 41/1; II/7 • Tel/Fax: 06-33-400-919
Mobil: 06-20-9427-348 • e-mail: mindigfa@vnet.hu • www.eibe.de

Játszva fedezd fel a világot

HOGY A FA MINDIG FA MARADJON, MINDIGFA® TERMÉKET HASZNÁLJON!
Kínálatunkban a legkisebbeknek „minimondo” szánt eszközöktől a különböző játékvár rendszere-ken („ibondo”, „colorino”, „playo”) keresztül a szerepjátékot segítő nagy játéklétesítményekig „tema” (tengeralattjáró, hajó, repülő, rakéta, korabeli
várak) minden megtalálható.
Újdonság, hogy az ibondo játékrendszer a szerepjáték segítése érdekében a hagyományos játék várszerkezetek mellett négy különböző megjelenéssel kapható az idei évtől.
Tengeri témához (kikötő, hajó) kapcsolódó várszerkezetek, dzsungel megjelenés,
boszorkány erdő megjelenés (elvarázsolt erdő) és a középkori várak.
Nem feledkeztünk meg a legújabb közterületi sportról sem: a gördeszka, görkorcsolya és bmx szerelmeseinek kínáljuk „ramp art” termékcsaládunkat.
Vállaljuk régi játszóterek szabványossági felmérését, játszóterek komplett tervdokumentációjának az elkészítését, kalandparkok (egyedi, nagy játékrendszerek)
tervezését és természetesen játszóterek generál kivitelezését.

Szombathely
Kalandváros jatszópark

Arthur játékvár
(cikkszám 5662545)

cikkszám 5662535, Lancelot játékvár

cikkszám 5662595, Taba Laga játékvár

Budapest XII ker Csörsz utca
cikkszám 5662635, Orinoko játékvár
(MOM park mellett) gördeszka pálya.

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!
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Az Ön intézményének szüksége van szabványos csúszdára?
Válasszon minket!

Agroplast Kft.

2360 Gyál, Kőrösi út 190. Pf.: 63
Tel.: (29) 540-596, (29) 541-031 Fax: (29) 340-529, (29) 541-030
Internet: www.agroplast.hu E-mail: agroplast@mail.datanet.hu
Az Agroplast Kft., szabványoknak megfelelő, erősen kopásálló felületű,
üvegszálerősítésű poliészter csúszdákat gyárt és forgalmaz, a hozzájuk
tartozó létraelemekkel együtt.
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GYÁRTÓTÓL A LEGOLCSÓBBAN!
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Referenciák :
 Budapesten, a gellérthegyi játszótéren és az Úttörővasút végállomásánál,
 Tiszakécskén és Cserkeszőlőn a strandfürdőben felállított csúszdák.
Tekintse meg bővebb termékválasztékunkat az Interneten. Amennyiben Önnek megvalósításra váró ötletei vannak, műszaki szakembereink készséggel
állnak rendelkezésére, az üvegszálas poliésztergyártás széles területén megvalósítható egyéb új termékek sablonozásában, sorozatgyártásában.
ÖNKORMÁNYZAT

A Települési Önkormányzatok
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A Budapesti Corvinus Egyetem
KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KAR
(a volt Államigazgatási Kar)
Államigazgatási Továbbképző Intézete

felvételt hirdet
a 2006/07-es tanévre, diplomások részére,
négyféléves, akkreditált szakigazgatás szervező
képzésre:
szociális*, • környezetvédelmi*,
igazgatási rendszerszervező*, • személyügyi*,
önkormányzati gazdálkodási*,
költségvetési ellenőr*
és (új) közszolgálati kommunikáció* szakra.
Jelentkezni lehet:
2006. szeptember 1-jétől 30-áig.
További felvilágosítás kérhető
a 482-6609, 482-6610 telefonszámokon
*A HEFOP 3.3 című pályázat ötven roma származású továbbképzését
támogatja.

