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Rövid elemzésünkben a TÖOSZ szempontjából tekintettük át a választási eredményeket a 6–7. oldalon.

A tűzoltók teszik a dolgukat. Három halottat hagytak a műegyetemi tűz oltásakor, és el kellett menekülniük a Magyar Televízió budapesti épülete elől, ahol tüntetők személygépkocsikat gyújtottak fel. Már korábban a helyszín közelében voltak, mellékutcákban várakoztak, majd a tűz fellobbanása után megkezdték az oltást, volt, amelyik autót sikerült eloltaniuk, nem sokkal később azonban a
felszerelésük egy részét hátra hagyva a saját biztonságuk érdekében el kellett hagyniuk a csatatérré vált Szabadság teret. Harmadik
képünk október 23-án készült, a tűzoltók egy Madách téri ház lakóit mentik egy, a lakásba csapódó rendőrségi könnygázgránát hatása elől. Tűzvonalban című összeállításunk a 16–22. oldalon.
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Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter az MSZP választmányának 2006. október 7-ei
zárt ülésén elmondott hozzászólásában tette fel a címben
leírt kérdést: Mit mondtam? Elrontottam valamit? A miniszter asszony megnyugtatni kívánta a szocialista párt
helyi politikusait, hogy a fejlesztési források elosztása nem kerül az
önkormányzati választásokon gyõztes ellenzék kezébe, s azt sugallta, hogy „a kormánypárti politikusoknak és a szocialista politikusoknak erõs lehetõséget és mandátumot” ad majd a területfejlesztési
tanácsban.

Mit mondtam?

ELRONTOTTAM VALAMIT?
Mielőtt a miniszteri kérdésre megadnám a választ, érdemes röviden áttekinteni a területfejlesztés és közvetlen
pártpolitika kapcsolatrendszerének történetét.
A magyar területfejlesztés rendszere ebben az esztendőben ünnepelte 10 éves évfordulóját. Az 1996-ban megszületett törvény, az akkori csatlakozásra váró országok
között példaértékű és úttörő jellegű volt. A törvény által
életre hívott intézményrendszer működésében érvényesültek az uniós területpolitika alapelvei, köztük kiemelten
a partnerség elve.
A megyei területfejlesztési tanácsok hárompólusú szerveződésekként jöttek létre. A legnagyobb arányban az önkormányzatok vettek részt a tanácsban, ahol a települési
önkormányzatok kistérségi társulások útján juthattak
döntési pozícióba (ekkor mindegyik statisztikai kistérség egy képviseleti jogot kapott), és ezzel a törvényi szabályozás jelentős mértékben segítette az önkéntes társulások kialakulását. (A korábbi kistérségi önkormányzati
szövetségek ekkor többnyire átalakultak társulásokká.)
Az önkormányzati szférát képviselték még a megyei jogú
városok polgármesterei, valamint a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, aki egyben a megyei területfejlesztési tanács elnöke is.
A gazdaság szereplőit a kamarák képviselői, valamint
a{munkaügyi tanács munkaadói és munkavállalói oldalait jelenítették meg szavazati joggal.
Az állam, illetve a kormányzat elsődlegesen a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője útján vett részt
a munkában. A kormányzati szereplő szakember volt
és a forráselosztás tekintetében vétójoggal rendelkezett.
A háromoldalú testületben a partnerség meghatározó
szerephez jutott, mivel a megyében lévő kistérségek, városok és érdekkörök egyeztetett álláspontja alapján születtek
a döntések, amelyekben a pártpolitikai megközelítés háttérbe szorult. A térségi érdekek sokszínűsége és a szakmai
megközelítések ütközése jellemezte a munkát.
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Ebben a korai szakaszban maguk a megyei területfejlesztési tanácsok hozták létre a regionális fejlesztési tanácsokat. Ezekben a tanácsokban sem az önkormányzati
sem a kormányzati oldalnak nem volt túlsúlya és a partnerség elve érvényesült.
Az intézményrendszer alakulásában jelentős változást hozott a területfejlesztési törvény 1999-es módosítása. Egyrészt kikerültek a tanácsokból (a megyeiből és
a regionálisból egyaránt) a gazdaság szereplői, másrészt
csökkent a kistérségi társulások képviselete a tanácsokban (a megyeiben három, míg a regionálisban megyénként
egy szavazati jogú polgármester kapott mandátumot), jelentősen növekedett bennük a kormányzati befolyás, valamint megváltozott a kormányzati képviselet szakmai
tartalma. A területfejlesztésért felelős Torgyán József miniszter a megyei területfejlesztési tanácsokba mindenütt
a maga képviselőjeként a megyei kisgazdapárt elnökét
küldte, ezáltal a direkt pártpolitika bevonult a területfejlesztés intézményrendszerébe. A jó példa ragadós, ugyanis
a kisgazda minisztert követték minisztertársai, így a minisztériumok képviseletét helyi pártpolitikusok látták el,
és szavazás ügyében a kormányzati szemponttal szemben
meghatározóvá vált a pártérdek. Az önkormányzati befolyás jelentősen gyengült, illetve átpolitizálódott.
A Medgyessy-kormány kísérletet tett a területfejlesztés tényleges decentralizációjára, amelynek részeként
a törvényt úgy kívánta módosítani, hogy a regionális tanácsokban egyértelmű önkormányzati dominanciát teremtsen. Ennek megfelelően a megyei és a megyei jogú
városi közgyűlések tagjaiból álló testület jött volna létre,
amelyben a kormányzat csupán egy személlyel, a területfejlesztésért felelős miniszter képviselőjével lett volna
jelen. A kormány javaslata a szabaddemokraták támogatásának hiánya miatt megbukott. (Az SZDSZ álláspontja
szűk pártpolitikai szempontból érthető, mivel a változtatás következtében kimaradtak volna a regionális tanácsok

A TÖOSZ folyóiratának 2006. februári számában megjelent A törvényes jogfosztás jászladányi esete című cikk
érdekképviselet helyett érdeksérelmet okozott a nagyközségnek. Ezért Jászladány önkormányzatának képviselő-testülete Jászladány nagyközségnek a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségéből való kilépését határozta el.
A jászladányi képviselő-testület és a helyi cigány kisebbség ügyét a helyi lakosság többsége mindmáig iskolaügynek tartja, amelyben az önkormányzatuknak
döntési joga van.
A cigány kisebbség szerint azonban az iskolaügyben
hozott testületi döntés a hátrányos megkülönböztetés
iskolapéldája.
A jászladányiak ügyében a TÖOSZ nem nyilvánított
véleményt. Azért nem, mert noha a jászladányi testület
tagja volt a TÖOSZ-nak, s annak önrendelkezési jogát
a szövetség választott vezetői nem vonhatták kétségbe,
mégsem azonosulhattak az alapítványi iskola létrehozását támogatók (a TÖOSZ egyik szakértője, Kolláth
György alkotmányjogász által megalapozott) érveivel.
Kolláth Györgynek, a jászladányi önkormányzat jogi
képviselőjének publikált álláspontja szerint a szabad iskolaalapítás és -választás alkotmányos jog, amelyet nem
szabad egyéb jogok miatt korlátozni, tehát a kisebbségi
jogokat nem szabad a többségi jogok fölé helyezni. Ezzel
szemben Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa (aki korábban úgyszintén
a TÖOSZ szakértője volt) az eset kivizsgálását követően
úgy vélekedett, hogy a jászladányi testület azt a jogszabályt is megsértette, amely szerint a kisebbséghez
tartozók képzésére kiterjedő települési önkormányzati
döntéshez az érintett helyi kisebbségi önkormányzat
egyetértése szükségeltetik.
Ez történt 2002 nyarán.
Miután a jászladányi képviselő-testület – annak érdekében, hogy a kisebbségi önkormányzat ne gyakorolhassa
együttdöntési jogait – nem a valóságnak megfelelően állította, hogy „Jászladányon nincs roma kisebbségi oktatás,
továbbá nincs nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás.”
És mielőtt a jászladányi választópolgároknak a politika által felpaprikázott többsége a többség nem cigány jelöltjeit juttatta a cigány kisebbségi testületbe is,
ahonnan a kisebbség képviselőit szabályosan kiszavazta.
Ahogyan Kolláth György fogalmazott: „Jászladány…
szabad és törvényes választás révén megteremtette a többségi és kisebbségi együttműködés feltételeit.”
Ezért volt az általam fogalmazott írás címe A törvényes jogfosztás jászladányi esete.
Ami – látszólag – ﬁgyelmen kívül hagyta a jászladányi többség érdekeit. Ami a nagyközségnek – látszólag
– érdekképviselet helyett érdeksérelmet okozott.
Ám a jászladányi cigány kisebbség törvényes jogfosztása – éppen annak törvényes volta miatt – az önkormányzatiságot veszélyezteti.
Aczél Gábor

NYÍLT LEVÉL KILÉPÕKNEK

többségéből.) Minden maradt a régiben, vagyis regionális
szinten érvényesül az állami túlsúly, megyei szinten pedig
fokozatosan apad a felhasználható forrás, így a fejlesztéspolitikában a decentralizáció inkább csak jelzésértékű,
semmint valóság.
Itt tartunk ma, amikor is a területfejlesztésért felelős miniszter szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy
a kormánypártok szerepe és befolyása annak ellenére
töretlen, hogy elvesztették az önkormányzati választásokat. A hozzászólás arra is utal, hogy ezt a pártbefolyást
törvénymódosítással növelni kívánja.
A miniszter asszony hozzászólását és megközelítését
nem értem.
A jelenlegi helyzetben a kormányzati befolyás egyértelműen érvényesíthető.
A jelenlegi helyzet nem önkormányzatbarát, nem decentralizált.
Amin a második Gyurcsány-kormány változtatni kívánt, amikor az alkotmány és az önkormányzati törvény
módosításával létrehozta volna a választott önkormányzati régiókat. A hatalom, a döntési kompetencia, a forrás
és felelősség decentralizációra került volna az ellenzék
által nem támogatott tervezetben. Ha bekövetkezett volna a változás, akkor 2009-től a régiót érintő fejlesztések
ügyében a regionális önkormányzatok döntöttek volna.
Az, hogy milyen összetételűek politikai értelemben véve
a{régiók, az a választások eredményétől függ. Amennyiben most lettek volna a régiós választások, akkor a regionális önkormányzatok mindegyike ellenzéki irányítású
lenne. Ekkor a decentralizált forrásokról az ellenzék döntene. A kialakult helyzet tiszta. Nem történt tényleges decentralizáció, így a döntés joga maradt a kormánynál.
A rövid történetből is kitűnik, hogy a politikai pártok és a pártelvű megközelítések által alkotott törvények
csak a pillanatnyi politikai érdekeket veszik ﬁgyelembe,
így teljességgel ellentmondásosak. Sajnálatos az, hogy
a területfejlesztésért felelős miniszter is a rövid távú pártérdekeknek rendeli alá gondolkodását, ahelyett, hogy
a partnerségre építve ösztönözné az egymástól eltérő vélemények, álláspontok konszenzusát, érvényre juttatná
a partnerség európai elvét.
Az elhangzott miniszteri kérdésre a válaszom: igen,
valamit elrontott. Elrontotta és megnehezítette a választások után a helyi politikusok közötti párbeszédet és felerősítette a pártbeszédet. Ez nincs így jól. Mindenkinek
tudomásul kell vennie a választási eredményeket, és arra
kell törekednie, hogy a települések, a községek és városok,
a kistérségek, a megyék és régiók érdekében a meglévő
erőket mozgósítsuk. Fejleszteni egyedül és elkülönülten
nem lehet. Csak együtt lehetünk erősek és eredményesek,
ehhez viszont arra van szükség, hogy mindenki önkormányzati esküjének megfelelően, pártatlanul, saját települése és megyéje érdekében tevékenykedjen.
Arra biztatom miniszter asszonyt, hogy a zárt ülésen
elhangzott mondatait zárja el és bízzon az önkormányzatok felelős döntésében. Törekedjen továbbra is a tényleges
decentralizációra, a felelősség és hatalom bölcs megosztására.
Zongor Gábor
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ÜDVÖZLET

a gyõzõknek!
Október 1-jén 3175 településen nyílt
lehetőség polgármestert és önkormányzati képviselőt választani. Első ízben választottak polgármestert
és képviselőt a választás napján létrejött új községekben. A hét új települési önkormányzat a következő: Gibárt,
Ipolyszög, Kerekharaszt, Monorierdő, Pálosvörösmart, Pári és Somoskőújfalu.
A települési választással egyidejűleg a 19 megyében és a fővárosban
listára történő szavazással megválasztották a közgyűlések tagjait.
Rövid elemzésünkben a TÖOSZ
szempontjából tekintettük át a választási eredményeket.
A választás az ellenzéki pártok sikerét hozta. Tizenhét megyében abszolút többséget szereztek, míg a 23 megyei jogú város közül csak hétben
nyert a kormánykoalíció jelöltje. A fővárosi közgyűlésben is kiegyensúlyozottak a viszonyok és csupán Demszky Gábor főpolgármester ismételt újraválasztásának köszönhetően van
többsége a koalíciónak. A 23 fővárosi
kerületből 13-ban nyertek a koalíciós jelöltek. A 119 tízezer lakos feletti
városokból 61-ben (51,3%) ellenzéki,
37-ben (31,1%) koalíciós jelölt, 6-ban
(5%) más társadalmi szervezet jelöltje, míg 15-ben (12,6%) független jelölt
lett a polgármester.
Az október 1-jei szavazás jelentősen érintette a TÖOSZ-tag települések polgármestereit is. A választást megelőzően nyilvánvalóvá vált,
hogy jó néhány polgármester – élve a törvény által kínált lehetőséggel – igénybe kívánja venni a korengedményes nyugdíjazást és nem inÖNKORMÁNYZAT
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dul az idei választásokon. A TÖOSZ
elnökségének 16 választott tagjából
négyen önként befejezték a munkát,
így a jövőben már biztosan nem lesz
a szövetség társelnöke Bagyin József
(Aszód) és Ott József (Csongrád megye), valamint megválik az elnökségi
tagságtól Nagy Ferenc (Győrszemere)
és Molnár József (Böhönye). A megyei tagozatvezetők közül az előbb
említett Csongrád megyei Ott József
és Győr-Moson-Sopron megyei Nagy
Ferenc mellett nem indult a Veszprém megyei Simon Mihály (Dudar)
sem. Ugyancsak befejezte a városvezetői munkáját a Felügyelő Bizottság elnöke, Sulyok József (Tiszavasvári). A tanácsnokok közül nem indult a választásokon a kistérségi társulások tanácsnoka, Rostonics László
(Letenye) és a külkapcsolati ügyek
tanácsnoka, Udvardi Imréné (Nagycenk). A felsoroltak mindegyike ismert és elismert önkormányzati vezető volt, és a TÖOSZ-ban végzett
munkájukkal jelentősen segítették
az önkormányzati érdekvédelmi tevékenységet.
Ugyancsak a választás napját megelőzően nyilvánvalóvá vált, hogy kik
azok a polgármesterek, akik egyedül
váltak jelöltté, így megválasztásukhoz
nem fért kétség. Az országban összesen 580 településen csak egy polgármesterjelölt neve szerepelt a szavazólapon, vagyis a települések 18,4 százalékában a helyi közösségek teljesen
elégedettek voltak az eddigi településvezető munkájával. Természetesen
az egyes megyékben az egyes-jelölés
aránya meglehetősen eltérő képet mutat. A legnagyobb arányban (28,6%)

Győr-Moson-Sopron és (28,2%) Vas
megyében erősítették meg verseny
nélkül a korábbi polgármestert, húsz
százalékot meghaladó arányban volt
egyes jelölés még Zala (23,7%), Veszprém (23,5%), Komárom-Esztergom
(22,4%) és Baranya (20,9%) megyékben. (Lásd a mellékelt táblázatot!)
A verseny nélküli továbbszolgáló polgármesterek között ismert önkormányzati érdekképviselőkkel is
találkozhattunk. A TÖOSZ vezetői
közül az elnökségi tag Albert Csabának (Lukácsháza), Schrick Istvánnak (Rácalmás), a Baranya megyei
tagozatvezető Dicső Lászlónak (Alsómocsolád) és a turisztikai tanácsnok Grúber Zoltánnak (Kecskéd) nem
volt kihívója. Ugyancsak egyes jelölt
volt a KÖSZ elnöke, dr. Wekler Ferenc
(Mecseknádasd) és alelnöke, Csomor
László (Bácsborsód). Verseny nélkül
ismételhet a Faluszövetség alelnöke,
Szabó Gellért (Szentkirály) is.
A polgármesterek egyes jelölése
többnyire a kisközségekben jellemző.
Mindössze két 10 ezer lakos fölötti településen (Magód és Nagykálló) nem
volt a polgármesternek kihívója.
Ezzel szemben az egy településre jutó polgármesterjelöltek száma
országos átlagban 2–3 fő. A legtöbb
polgármesterjelöltet (10 fő) a Zala
megyei Csonkahegyháton állították.
Hét vagy annál több polgármesterjelölttel összesen 33 településen találkozhattunk. A megyei jogú városok
közül a legtöbb jelölt (7) Salgótarjánban volt.
A választási eredmény ismeretében megállapítható, hogy a TÖOSZ
elnöke, Dióssy László Veszprémben

Gratulálunk az ismét, illetve az újonnan megválasztott polgármestereknek, eredményes és sikeres négy
esztendőt kívánunk nekik, a képviselő-testületek tagjainak és nem utolsósorban településük lakóinak.

Kormánypártok(27,09%),
ellenzéki pártok(30,37%),
más szervezetek által jelölt
és független polgármesterek(42,54%)
megoszlása

27,09 %
30,37 %
42,54 %

Megye

Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Megyék összesen
Budapesti kerületek
Budapest
Mindösszesen

301
119
75
358
60
108
182
82
121
78
76
131
187
245
229
109
216
217
257
3151
23
1
3175
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63
23
5
60
6
14
52
6
12
3
17
25
24
47
31
19
61
51
61
580
580
7

Egy jelöltet
állító települések
százaléka

Kimutatás
az egyes-jelölt polgármesterek
területi megoszlásáról
Egy jelöltet
állító települések
száma

vácsevics Pálné (kulturális és kisebbségi ügyek), a nádudvari Korcsmáros
Sándor (oktatás), és a dunapataji dr.
Nagy Antal (egészségügy). Továbbra
is folytatja munkáját a kecskédi Grúber Zoltán (turisztika), a szügyi Markó Antal (környezetvédelem), a veresegyházi Pásztor Béla (önkormányzati gazdálkodási ügyek) és az újbudai
Molnár Gyula (informatika).
A társ önkormányzati szövetségek
munkájában is jelentős változást hozott a választás. Dióssy Lászlón kívül
nem lett polgármester a jászberényi
dr. Magyar Levente, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) elnöke, valamint
a tari Becze Lajos, a Magyar Faluszövetség (MF) elnöke. Dr. Toller László
súlyos balesete következtében nem
tudott indulni a választásokon, így
ezért sem lehet a jövőben a Megyei
Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) elnöke. Rajtuk kívül – a választási eredmény ismeretében – nem lesz elnöke a továbbiakban dr. Balogh László,
a Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetségének (MÖOSZ).
A mecseknádasdi dr. Wekler Ferenc KÖSZ-elnök maradt polgármester, akárcsak a gödöllői dr. Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ) elnöke.
A TÖOSZ elnöksége az Alsómocsoládon tartott kibővített ülésén áttekintette a választások utáni helyzetet, megbízta az elnöki feladatokkal
Szilágyi Menyhért társelnököt (képünkön), és megkezdte a tisztújító
küldöttgyűléssel összefüggő teendők
elvégzését.

Települések
száma

vereséget szenvedett. Ugyancsak nem
nyert helyben a szövetség két társelnöke dr. Molnár László (Püspökladány) és Szamosvölgyi Péter (Gyöngyöstarján). Az elnökségi tagok közül
kiesett még Nagy Sándor (Újfehértó). A korábban jelzett visszavonuló
elnökségi tagokkal együtt nyolccal
csökkent a 17 fős elnökség száma.
Megerősítették a választópolgárok tisztségükben a társelnökök közül dr. Demszky Gábort (Budapest)
és Szilágyi Menyhértet (Csorvás), továbbá az elnökség tagjai közül Albert Csabát (Lukácsháza), Galuska
Lászlót (Nyékládháza), Nagy Gábornét (Dunaföldvár), Schrick Istvánt
(Rácalmás), dr. Szabó Józsefet (Bihartorda) és Szirtes Lajost (Zalakaros).
Az elnökség a főtitkárral kiegészülve
az alapszabály szerint végzi munkáját
a tisztújító küldöttgyűlésig.
A megyei tagozatvezetők közül
hárman nem indultak a választásokon. A választások eredményeképpen heten elvesztették polgármesteri
tisztségüket: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei dr. Király Bálint (Kazincbarcika), a Hajdú-Bihar megyei Fülöp Mihály (Biharkeresztes), a Heves
megyei Szamosvölgyi Péter (Gyöngyöstarján), a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Kontra József (Kunhegyes),
a Nógrád megyei Sándor István (Magyarnándor), a Pest megyei Fodor Antalné dr. (Szigetszentmiklós) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bereczky István (Tyukod).
Kilenc megyében – Baranya megyében Dicső László (Alsómocsolád),
Bács-Kiskun megyében András István (Harta), Békés megyében Kaszai
János (Vésztő), Fejér megyében Surányi Ágnes (Velence), Komárom-Esztergom megyében Kovács Klára (Bábolna), Somogy megyében Somogyi
Magyar József (Somogysámson), Tolna megyében Nagy Gáborné (Dunaföldvár), Vas megyében Albert Csaba
(Lukácsháza) és Zala megyében Szirtes Lajos (Zalakaros) – a tagozatvezető megerősítést nyert polgármesteri
tisztségében.
A TÖOSZ tanácsnokok közül nem
indult a választásokon Rostonics
László és Udvardi Imréné. Vereséget
szenvedett a tiszaújvárosi Farkas Zoltán (ifjúsági és sport), a drávafoki Ko-

20,9
19,3
6,6
16,8
10,0
13,0
28,6
7,3
9,9
3,8
22,4
19,1
12,8
19,2
13,5
17,4
28,2
23,5
23,7
18,4
18,4
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Parlamenti képviselőjelölt polgármesterek otthoni választási eredményéről
legutóbbi számunkban közöltünk rövid elemzést. Összességében megállapítható volt, hogy a polgármester képviselőjelöltek hazai pályán jobban szerepeltek, vagyis nagyobb arányú volt a támogatottságuk otthon, mint választókerületük egészében. Az aránykülönbség mértéke függött a jelöltet indító
párt nagyságától és a település lakosságának számától. Az áttekintés alapján valószínűsítettük, hogy azok a polgármesterek, akik függetlenül a pártszínektől helyben megkapták
a többség támogatását, most, az önkormányzati választáskor is – amennyiben indulnak
– győzni fognak. A kétféle választás közötti különbség elemzését az október elsejei eredmények birtokában folytatjuk.

Az elemzés csak arra a 97 polgármesterre terjedt ki, aki egyéni választókerületben indult az országgyűlési választásokon és a választókerülethez
több település is tartozott. Az október
1-jei önkormányzati választáson nem
indult a polgármesterségért a szocialisták közül – balesete miatt – a pécsi
dr. Toller László, valamint a szolnoki
Botka Lajosné, az MDF korábbi jelöltjei közül a nyugdíjba vonult turai Tóth István, illetve a kereszténydemokrata-párti dr. Schwalm Mária
csak a majsi képviselő-testületi tagságot vállalta.
Az újra induló polgármesterek önkormányzati választási eredménye
szempontjából többnyire nem volt
jelentősége annak, hogy tavasszal relatíve kevesebb voksot szereztek otthon, mint a választókerületük egészében. Az érintett nyolc polgármesterből öten ismét győztek – Zatykó
János (Komárom); dr. Kovács Zoltán
(Pápa); Oláh Albert (Kisvárda); Németh Zsolt (Vasvár) és dr. Lázár János (Hódmezővásárhely) – míg a korábban említett, visszavonuló BotÖNKORMÁNYZAT
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ka Lajosnén kívül, nem folytathatja
polgármesteri munkáját a csornai
Papp József, s a Budapest V. kerületi
dr. Steiner Pál.
A legnagyobb arányú hazai sikert
elért polgármesterek közül (az uszkai
Sértő Radics István, a mecseknádasdi
dr. Wekler Ferenc, a béri Maczó László, a ricsei Vécsi István, a nagykállói
Juhász Zoltán, az ivádi Ivády Gábor
és a dunaszegi Babos Attila esetében) – ahol legalább negyven százalékkal meghaladta az otthoni szavazati arány a választókerületi összesített eredményt – egyedül a szabaddemokrata Maczó László szenvedett
vereséget.
Az országgyűlési választások első fordulójában a legkisebb arányú
hazai támogatottságot elérő Rapcsák
András (Jánoshalma, 3,3%) elvesztette a polgármesteri választást, mint
ismert Tóth István (Tura, 6,40%) nem
indult, Szeifert Ferenc (Berettyóújfalu, 6,82%) ismét nyert, míg Bodrogi
Györgyné (Nagykáta, 6,82%) nem tudott ötödször is nyerni. A parlamenti
választásoknál egyértelműen kimu-

tatható volt, hogy a személyi képességek mellett jelentősen befolyásolta
az eredményt a pártszín. Az októberi
önkormányzati választáson a korábbi
évekhez képest lényegesen erősebben
jelent meg a pártok küzdelme, ami kihatással volt a végeredményre.
A korábbi országgyűlési képviselőjelölt polgármesterek közül a legtöbb
vesztes a szabaddemokraták között
található. A 22 érintett közül nyolcan¹
vesztettek. A leggyengébb hazai eredményt elérő SZDSZ-jelöltek mindegyike – a korábban már említett jánoshalmi Rapcsák András a nagykátai Bodrogi Györgyné és a szekszárdi
Kocsis Imre Antal – veszített az önkormányzati választáson. Külön említésre érdemes a tiszaújvárosi Farkas
Zoltán, aki nem ellenzéki, hanem a
szocialista parlamenti képviselő Koscsó Lajostól szenvedett vereséget.
Ugyancsak jelentős a vesztesek száma a szocialista polgármesterek között. A 26 érintettből heten vereséget
¹ A balmazújvárosi Gál István veresége nem tekinthető véglegesnek, mivel a választási bizottság megsemmisítette az
eredményt.

szenvedtek. A tavasszal leggyengébb
hazai eredményt elérő tíz polgármester közül kerültek ki az őszi vesztesek,
így a csornai Papp József, a belvárosi
dr. Steiner Pál, a keszthelyi Mohácsi
József, a bajai Széll Péter, a balassagyarmati Lombos István, az egri dr.
Nagy Imre és az orosházai Fetser János.
A Fidesz-MPSZ–KDNP érintett 26
polgármestere közül egyedül, egyben meglepetésre a sáregresi Lengyel
Zoltán szenvedett vereséget, annak
ellenére, hogy tavasszal az első fordulóban elért (46,74%) eredményét
a falujában jelentősen meghaladó
(60,35%) eredményt ért el. Október 1jén Fidesz jelöltként két függetlennel
szemben 45,8 százalékos eredményt
ért el és 17 szavazattal szorult a második helyre.
Az MDF érintett 15 polgármestere
közül hárman – a sárospataki, függetlenként induló dr. Jánosdeák Gábor,
a tóalmási Törőcsik József és a kocséri Barabás Ferenc – szenvedtek vereséget. A tavaszi gyengébb hazai szereplés ellenére nyerni tudott a beretytyóújfalui Szeifert Ferenc, aki ősszel
a Fideszt is magába foglaló széles körű jobboldali támogatottság mellett
győzött.
A három, nem parlamenti párt által jelölt polgármester közül tavaszszal, helyben a leggyengébben a Magyar Nyugdíjasok Pártja színeiben
induló mezőkovácsházi dr. Szarvas
Attila szerepelt, aki ősszel vereséget
is szenvedett. Ugyancsak vesztett tavasszal a Centrum színében induló dr. Czétényi István Seregélyesen.
Tavasszal hazai pályán kiváló eredményt elérő – MIÉP színeiben induló
– pácini Barati Attila pártja jelöltjeként aratott győzelmet.
Ugyancsak sikert ért el az egyetlen
független országgyűlési képviselő jelölt polgármester, a mártélyi Balogh
Jánosné.
A két választás összevetéséből
megállapítható, hogy a tavaszi eredmények részben előre jelezték a várható őszi eredményt. Azok a jelöltek, akik hazai pályán, a saját településükön viszonylag gyengébben
szerepeltek, azok közül kerültek ki
többnyire a vesztesek. Természetesen a pártszínek is jelentősen befo-

lyásolták az eredményt. A tavaszi,
vizsgált pártjelöltek közül, elsődlegesen a kisebb település polgármesterei között független jelöltek is megjelentek. A legtöbb független, az MDF
(6), illetve Fidesz (4) jelöltek között
található, míg az MSZP és az SZDSZ
országos politikai szerepre törekvő
polgármesterjelöltjei között 3-3 indult ősszel függetlenként.
A nagypolitikai szerepet vállaló,
illetve arra törekvő polgármesterek
számára az országgyűlési választási
kampányban való részvétel többnyire nem jelentett hátrányt, mivel 77,4
százalékban ismét megválasztották
őket. A pártrokonszenv viszont je-

lentősen befolyásolta az eredményt.
A kormánypárti jelöltek nehezebben
nyertek: az MSZP-hez kötődő jelöltek
73,1 százaléka, míg az SZDSZ kötődésűek 63,6 százaléka aratott ismételt
sikert. Az MDF esetében a 15 érintett közül 12-en (80%) nyertek, míg a
Fidesz–KDNP esetében a 26 vizsgált
polgármesterből csupán egy (3,8%)
veszített.
Végső soron megállapítható, hogy
2006. október 1-jén minden eddiginél
jobban befolyásolta az erőteljes országos pártpolitikai légkör a végső települési eredményt, de a polgármesterek tartós, helyi elfogadottsága esetén
a pártszín másodlagossá vált.

A 2006. évi önkormányzati választás
sok tekintetben eltért az eddig megszokottaktól. Így új jelenségnek tekinthető, hogy a parlament képviselőinek sokasága törekedett polgármesteri tisztség megszerzésére. A korábbi választási években soha nem
volt ilyen mértékű az országosan ismert politikusok önkormányzati szerepvállalása. Megjelent a polgármesterjelöltek között volt miniszter (dr.
Kolber István, dr. Kökény Mihály, Katona Kálmán), pártalelnök (Pokorni
Zoltán, Almássy Kornél), frakcióvezető (Herényi Károly), pártelnökségi
tag (dr. Csáky András, dr. Vadai Ágnes) stb. A politikai pártok számára
vagy felértékelődött az önkormányzati munka, vagy újabb zsákmánynak tekintik az önkormányzati vezető szerepet.
Az önkormányzati választásokat
megelőzően a polgármesteri tisztséget betöltő parlamenti képviselők
közül 61-en újraválasztásukra tettek
kísérletet, mellettük 38-an szerettek
volna egy-egy település első számú
emberévé válni.
A parlamenterek nyomulása elsősorban a fővárosi kerületekben, illetve a megyei jogú városokban volt
megﬁgyelhető, a jelöltek több mint

egynegyede ebből a körből került ki.
A főpolgármesteri címért versengők között volt Katona Kálmán, az
MDF parlamenti képviselője. A 23
kerületből 12-ben szerepelt a polgármesterjelöltek között legalább egy
parlamenti képviselő. Az V. kerületben három parlamenter is harcba szállt: a szocialista dr. Steiner Pál
volt a címvédő, míg a ﬁdeszes Rogán
Antal² és az MDF-es képviselő Almássy Kornél a trónkövetelők. Kétszemélyes párbajt vívott a Ferencvárosban a korábbi szabaddemokrata
polgármester dr. Gegesy Ferenc és kihívója a szocialista, volt többszörös
egészségügyi miniszter dr. Kökény
Mihály³. Kormány – ellenzék összecsapásra került sor egyrészt Újbudán,
ahol a szocialista polgármester Molnár Gyula ellenfele a Fidesz fővárosi frakcióvezetője dr. Kupper András
volt, másrészt a XV. kerületben, ahol a
szintén szocialista polgármester, Hajdu László vetélytársa a ﬁdeszes László
Tamás volt.

Parlamenter
polgármesterek

² Folytatódott az áprilisi választási küzdelem, amikor is dr.
Steiner Pál és Rogán Antal az első fordulóban megmérkőztek és végül a szocialista polgármester visszalépését követően a nevető harmadik, a szabaddemokrata Pető Iván
nyert egyéniben.
³ A tavaszi parlamenti választáskor a jobb pozícióban lévő
dr. Kökény Mihály visszalépett dr. Gegesy Ferenc javára,
aki végül győzött.
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1. számú melléklet

Kimutatás
az országgyûlési képviselõk fõvárosi kerületi
polgármesterré választásának eredményérõl
Kerület
száma
I.
II.
V.
V.
V.
VII.
IX.
IX.
XI.
XI.
XII.
XIII.
XV.
XV.
XVI.
XVIII.
XX.

Országgyűlési
képviselő neve
Nagy Gábor Tamás
Horváth Csaba
Rogán Antal
Dr. Steiner Pál
Almássy Kornél
Hunvald György
Dr. Gegesy Ferenc
Dr. Kökény Mihály
Molnár Gyula
Dr. Kupper András
Pokorni Zoltán
Dr. Tóth József
Hajdu László
László Tamás
Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi
Dr. Mester László
Szabados Ákos

OGY képviselővé
jelölő szervezet neve
FIDESZ,KDNP
MSZP
FIDESZ,KDNP
MSZP
MDF
MSZP
SZDSZ
MSZP
MSZP
Fidesz
FIDESZ,KDNP
MSZP
MSZP
Fidesz
MSZP
MSZP
MSZP

Polgármesterré
jelölő szervezet neve
Fidesz–KDNP
MSZP–SZDSZ
Fidesz–KDNP
MSZP–SZDSZ
MDF
MSZP–SZDSZ
SZDSZ
MSZP
MSZP–SZDSZ
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
MSZP
MSZP
Fidesz–KDNP–VP
MSZP–SZDSZ
MSZP
MSZP

Eredmény
%
59,71
43,49
51,74
44,98
3,28
52,87
40,18
22,40
48,94
46,48
59,55
59,48
52,49
38,62
38,47
49,84
54,09

Megjegyzés: A győztesek vastagabb betűvel szerepelnek a táblázatban
A szavazás eredményeként hat szocialista, egy szabaddemokrata és egy
Fidesz jelölt volt polgármester kapta
meg ismételten a választópolgárok
többségének szavazatát. Kettő, legalábbis polgármesternek új, kerületi
vezető kapott megbízást a választópolgároktól. Az ismert Fidesz-politi-

kus Rogán Antal az ugyancsak ismert
szocialista dr. Steiner Pál helyére lépett, míg a XII. kerületben a Fideszen
belül történt a változás (az 1998 óta
polgármester Mitnyan Györgyöt Pokorni Zoltán váltotta). Az V. kerületi
kollégájához hasonlóan nem tudta
megőrizni kettős képviseleti funkci-

óját a II. kerületi,szocialista polgármester, Horváth Csaba. Végső soron a
23 kerületi polgármester között 10 országgyűlési képviselőt találtunk, közülük hét a kormánykoalícióhoz (kettő MSZP–SZDSZ – Hunvald György,
aki a budapesti területi listáról került be a Parlamentbe, szeptember
30-ával lemondott mandátumáról,
így már nem országgyűlési képviselő –, négy MSZP és egy SZDSZ), míg
három az ellenzékhez (mindegyik
Fidesz–KDNP) tartozik. A legnagyobb arányú győzelmet (59,71%)
az I. kerületi Nagy Gábor Tamás (Fidesz–KDNP) érte el, míg a legkisebb
arányban (40,18%) a ferencvárosi dr.
Gegesy Ferenc (SZDSZ) győzött, igaz,
öt jelölt közül. (Lásd az 1. számú mellékletet az országgyűlési képviselők
fővárosi kerületi polgármesteri választási eredményéről!)
A parlamenti képviselők közül 14en indultak megyei jogú városi polgármesteri tisztségért. Közülük 10en a címük megvédésére törekedtek,
ugyanakkor a kaposvári dr. Kolber
István, a kecskeméti dr. Zombor Gábor és a tatabányai Lukács Zoltán számára volt újnak tekinthető a szerep,
mivel a negyedik trónkövetelő Szalay
Ferenc, már 1998–2002 között betöltötte a szolnoki polgármesteri tisztséget. Két szocialista jelölt, dr. Nagy
Imre, egri polgármester és a trónkö-

2. számú melléklet

Kimutatás
az országgyûlési képviselõk megyei jogú városi polgármesterré választásának eredményérõl
Megye

Országgyűlési
képviselő neve
Bács-Kiskun
Dr. Zombor Gábor
Borsod-Abaúj-Zemplén Káli Sándor
Csongrád
Dr. Botka László
Csongrád
Dr. Lázár János
Fejér
Warvasovszky Tihamér
Fejér
Dr. Kálmán András
Hajdú-Bihar
Kósa Lajos
Jász-Nagykun-Szolnok Szalay Ferenc
Heves
Dr. Nagy Imre
Komárom-Esztergom
Bencsik János
Komárom-Esztergom
Lukács Zoltán
Somogy
Dr. Kolber István
Vas
Dr. Ipkovich György
Zala
Dr. Gyimesi Endre

OGY képviselővé
jelölő szervezet neve
Fidesz
MSZP
MSZP-SZDSZ
Fidesz,KDNP
MSZP
MSZP
Fidesz,KDNP
Fidesz
MSZP
Fidesz,KDNP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz,KDNP

Megjegyzés: A győztesek vastagabb betűvel szerepelnek a táblázatban
ÖNKORMÁNYZAT
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Város
Kecskemét
Miskolc
Szeged
Hódmezővásárhely
Székesfehérvár
Dunaújváros
Debrecen
Szolnok
Eger
Tatabánya
Tatabánya
Kaposvár
Szombathely
Zalaegerszeg

Polgármesterré jelölő
szervezet neve
Fidesz
MSZP–SZDSZ
MSZP–SZDSZ
Fidesz–MDF
MSZP–SZDSZ–FPE
MSZP
Fidesz
Fidesz–KDNP
MSZP–SZDSZ
Fidesz
MSZP
MSZP–SZDSZ–KSE
MSZP–SZDSZ
Fidesz–KDNP–NF

Eredmény
%
58,10
56,31
57,85
72,17
50,55
34,28
73,90
48,68
47,34
52,77
45,62
33,74
43,60
60,48

vetelő tatabányai Lukács Zoltán kivételével a többi induló parlamenti képviselő megvédte, illetve elnyerte a megyei jogú városi polgármesteri széket.
A 23 megyei jogú városi polgármester
között így 11 országgyűlési képviselőt találunk, közülük hat az ellenzéki
(három Fidesz, illetve három Fidesz

és eltérő szövetség) és öt a szocialista
(négy MSZP–SZDSZ- és egy MSZPjelölt) frakció tagja. A legnagyobb
arányú győzelmet (73,90%) a debreceni Kósa Lajos (Fidesz) aratta, míg
a legkisebb arányban (34,28%), öt jelölt közül a dunaújvárosi dr. Kálmán
András (MSZP) győzedelmeskedett.

(Lásd a 2. számú mellékletet az országgyűlési képviselők fővárosi kerületi polgármesteri választási eredményéről!)
Az előzőekben elemzett 32 „nagyvárosi” (megyei jogú városi, fővárosi és kerületi) jelöltön kívül még 67
parlamenti képviselő indult a polgár-

3. számú melléklet

Kimutatás
az országgyûlési képviselõ városi és községi polgármesterjelöltek szereplésérõl
Név

Település neve

megye

Babák Mihály
Bebes István

Parlamenti
frakció
Fidesz
Fidesz

Szarvas
Körmend

Békés
Vas

Bedő Tamás
Dr. Bóka István
Dr. Bóth János
Dr. Buzás Péter
Dr. Csáky András
Dr. Czira Szabolcs
Czomba Sándor
Ékes József
Érsek Zsolt
Dr. Faragó Péter
Dr. Fazekas Sándor
Fetser János
Dr. Gedei József
Godó Lajos
Gyula Ferencné
Hadházy Sándor
Dr. Hargitai János
Herényi Károly
Dr. Horváth Klára
Dr. Hörcsik Richard
Dr. Karsai József
Keller László
Dr. Kis Zoltán
Kiss Attila

MSZP
Fidesz
MSZP
MSZP
MDF
Fidesz
Fidesz
Fidesz
MSZP
MSZP
Fidesz
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz
KDNP
MDF
MSZP
Fidesz
MSZP
MSZP
SZDSZ
Fidesz

Csongrád
Balatonfüred
Vác
Makó
Cegléd
Nagykőrös
Vásárosnamény
Ajka
Hatvan
Sajószentpéter
Karcag
Orosháza
Jászberény
Tiszanána
Berettyóújfalu
Visegrád
Nagynyárád
Balatonföldvár
Bábolna
Sárospatak
Battonya
Törökbálint
Páty
Hajdúböszörmény

Koscsó Lajos
Dr. Kovács Zoltán
Laboda Gábor
Dr. Legény Zsolt
Lengyel Zoltán
Lombos István
Márton Attila
Meggyes Tamás
Mohácsi József
Molnár Oszkár
Móring József Attila
Nagy Sándor
Németh Zsolt

MSZP
Fidesz
MSZP
MSZP
Fidesz
MSZP
Fidesz
Fidesz
MSZP
Fidesz
KDNP
Fidesz
Fidesz

Tiszaújváros
Pápa
Üröm
Tornyospálca
Sáregres
Balassagyarmat
Hajdúszoboszló
Esztergom
Keszthely
Edelény
Somogyvár
Kistelek
Vasvár

Jelölő szervezet neve

Fidesz–FKGP–NF
Polg.Ö.–Fidesz–KDNP–
MDF
Csongrád
MSZP–SZDSZ
Veszprém
Fidesz–KDNP–MDF
Pest
MSZP
Csongrád
MSZP–PSZM
Pest
MDF
Pest
Fidesz–Fidelitas–NKPE
Szabolcs-Szatmár-Bereg Fidesz–KDNP
Veszprém
Fidesz–KDNP
Heves
MSZP
Borsod-Abaúj-Zemplén MSZP
Jász-Nagykun-Szolnok Fidesz–KDNP
Békés
MSZP
Jász-Nagykun-Szolnok MSZP
Heves
MSZP
Hajdú-Bihar
MSZP
Pest
Fidesz–KDNP
Baranya
független
Somogy
független
Komárom-Esztergom
MSZP
Borsod-Abaúj-Zemplén Fidesz–KDNP–NF
Békés
MSZP
Pest
MSZP–CIF
Pest
független
Hajdú-Bihar
HPSZE–Fidesz–
MAGOSZ–KPE-KDNP–
Fidelitas–VP
Borsod-Abaúj-Zemplén MSZP
Veszprém
Fidesz–KDNP
Pest
független
Szabolcs-Szatmár-Bereg MSZP
Fejér
Fidesz
Nógrád
MSZP
Hajdú-Bihar
Fidesz–KDNP–MAGOSZ
Komárom- Esztergom
Fidesz–KDNP
Zala
MSZP–SZDSZ
Borsod-Abaúj-Zemplén Fidesz–KDNP
Somogy
Fidesz–KDNP
Csongrád
Fidesz–KDNP
Vas
NF–Fidesz–KDNP

eredmény
győzött
győzött
győzött
győzött
győzött
győzött
vesztett
győzött
vesztett
vesztett
győzött
győzött
győzött
vesztett
győzött
vesztett
vesztett
győzött
győzött
vesztett
győzött
győzött
győzött
győzött
vesztett
győzött

győzött
győzött
győzött
vesztett
vesztett
vesztett
vesztett
győzött
vesztett
győzött
győzött
győzött
győzött
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Név

Település neve

megye

Nógrádi László
Nógrádi Zoltán
Dr. Ódor Ferenc
Paizs József
Papp József
Páva Zoltán
Dr. Perjési Klára
Potápi Árpád
Rónavölgyi Endréné
Sándor István
Schwartz Béla
Dr. Simon Miklós

Parlamenti
frakció
KDNP
Fidesz
Fidesz
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz

Lenti
Mórahalom
Encs
Szigetvár
Csorna
Komló
Gyula
Bonyhád
Szerencs
Göd
Ajka
Nyírbogát

Zala
Csongrád
Borsod-Abaúj-Zemplén
Baranya
Győr-Moson-Sopron
Baranya
Békés
Tolna
Borsod-Abaúj-Zemplén
Pest
Veszprém
Szabolcs- Szatmár-Bereg

Szabó Lajos
Szántó János
Szirbik Imre
Tállai András
Tasó László
Dr. Tilki Attila
Dr. Tittmann János
Tóth András
Tóth Gábor
Tóth József
Dr. Vadai Ágnes
Varju László
Vécsi István
Vígh László
Dr. Vitányi István
Zatykó János

MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz
Fidesz
Fidesz
MSZP
Fidesz
Fidesz
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz
Fidesz
MSZP

Sárvár
Bicske
Szentes
Mezőkövesd
Nyíradony
Fehérgyarmat
Dorog
Újfehértó
Bag
Polgár
Tiszafüred
Taksony
Ricse
Felsőrajk
Komádi
Komárom

mester választáson. Egyedül Ajka városában volt parlamenti képviselők
közötti párharc, a többi helyen az országos politikusok helyi politikusokkal mérkőztek. Kilenc községi, négy
nagyközségi és 53 városi polgármesteri tisztségért szálltak ringbe parlamenti képviselők. (Lásd a 3. számú
mellékletet az országgyűlési képviselő
városi és községi polgármesterjelöltek
szerepléséről!)
Összességében 99 országgyűlési
képviselő indult el a polgármesteri
választásokon. Közülük 53-an megőrizték beosztásukat. A továbbszolgálók közül 27 MSZP, 22 Fidesz, 3
KDNP és 1 SZDSZ színekben folytatja településvezetői munkáját.
A korábbi polgármesterek közül 7
MSZP- és egy Fidesz-jelölt nem kapta
meg az ismételt bizalmat, így befejezte polgármesteri szerepét.
Mindösszesen 15 olyan új polgármesterrel találkozhatunk, akik egyben országgyűlési képviselők is, köÖNKORMÁNYZAT
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Jelölő szervezet neve

Fidesz–KDNP
Fidesz
Fidesz–KDNP
MSZP
MSZP–SZDSZ
MSZP
MSZP–SZDSZ
Fidesz–KDNP
MSZP
MSZP
MSZP
Fidesz–KDNP–MDF–
KPE–VP
Vas
MSZP
Fejér
MSZP
Csongrád
MSZP–SZDSZ
Borsod-Abaúj-Zemplén Fidesz–KDNP–NF
Hajdú-Bihar
Fidesz–KDNP
Szabolcs- Szatmár-Bereg Fidesz-–KDNP
Komárom- Esztergom
MSZP
Szabolcs- Szatmár-Bereg Fidesz
Pest
Fidesz–KDNP
Hajdú-Bihar
MSZP
Jász-Nagykun-Szolnok MSZP
Pest
MSZP
Borsod-Abaúj-Zemplén MSZP
Zala
független
Hajdú-Bihar
Fidesz–MAGOSZ–KDNP
Komárom- Esztergom
MSZP

zülük 9 Fidesz és 6 MSZP, illetve hozzájuk kapcsolódó szerveződés közös
jelöltjeként nyerte el a választópolgárok többségének bizalmát.
A parlamenti képviselők csaknem
egynegyede nem szerezte meg a polgármesteri széket, vagyis helyben vereséget szenvedett. A kudarcot vallott
kísérletezők közül 11 az MSZP, 7 a
Fidesz, 4 az MDF és egy az SZDSZ
színeiben indult.
Végsősoron 68 országgyűlési képviselővel találkozhatunk, akiket egyben (újból, vagy először) polgármesterré választottak az őszi önkormányzati választásokon.
Az összegzésből kitűnik, hogy a
település nagysága jelentősen befolyásolja az országgyűlési képviselők
érdeklődését a polgármesteri szerep
iránt.
A megyei jogú városi polgármesterek (lásd a 4. számú m ellékletet a
megyei jogú városi polgármesteri választási eredményéről!) 48, a fővárosi

eredmény
győzött
győzött
vesztett
győzött
vesztett
győzött
győzött
győzött
győzött
vesztett
győzött
győzött
vesztett
győzött
győzött
győzött
győzött
győzött
győzött
győzött
győzött
győzött
vesztett
vesztett
győzött
győzött
vesztett
győzött

kerületi polgármesterek (lásd az 5.
számú mellékletet fővárosi kerületi
polgármesteri választás eredményéről!) több mint 40 százaléka tagja az
Országgyűlésnek.
A polgármester országgyűlési képviselőkön túl további 11 elsőszámú
önkormányzati vezetővel találkozhatunk a Parlamentben. Tekintettel arra, hogy a megyei közgyűlési választásokat a Fidesz és szövetségei nyerték, így mind a 17 megyében, ahol sikerült elnököt választani mindegyik
elnök a legnagyobb ellenzéki párt köréből került ki.
A megyei közgyűlési elnökök közül
négy év után visszatért elnöki pozíciójába a Békés megyei Domokos László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
dr. Ódor Ferenc⁴, a Nógrád megyei
Becsó Zsolt és maradt funkciójában a
⁴ Dr. Ódor Ferenc jelenleg nem parlamenti képviselő és a
2006. október 1-jei önkormányzati választásokon elindult
Encs város polgármesteri tisztségéért és vereséget szenvedett (45,15%) a funkcióban lévő, Bratu László polgármesterrel szemben.

4. számú melléklet

A megyei jogú városok polgármesterré választásának eredményérõl
Megye

Polgármester neve

Város

Eredmény
%
47,67
58,10
52,53
56,31
57,85
72,17
50,55

Régi/Új

Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Miskolc
Szeged
Hódmezővásárhely
Székesfehérvár

Polgármestert jelölő
szervezet neve
MSZP
Fidesz
Fidesz–KDNP–VP
MSZP–SZDSZ
MSZP–SZDSZ
Fidesz–MDF
MSZP–SZDSZ–FPE

Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Csongrád
Fejér

Tasnádi Péter
Dr. Zombor Gábor
Vantara Gyula
Káli Sándor
Dr. Botka László
Dr. Lázár János
Warvasovszky Tihamér

Fejér
Győr-Moson-Sopron
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves

Dr. Kálmán András
Borkai Zsolt
Dr. Fodor Tamás
Kósa Lajos
Habis László

Dunaújváros
Győr
Sopron
Debrecen
Eger

MSZP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz
Egri Lokálpatrióta Egylet

34,28
49,53
44,08
73,90
52,66

Régi
Új
Új
Régi
Új

Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Zala

Szalay Ferenc
Bencsik János
Székyné Dr. Sztrémi Melinda
T. Mészáros András
Szita Károly
Csabai Lászlóné
Horváth István
Dr. Ipkovich György
Debreczenyi János
Marton István
Dr. Gyimesi Endre

Szolnok
Tatabánya
Salgótarján
Érd
Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Nagykanizsa
Zalaegerszeg

Fidesz–KDNP
Fidesz
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
MSZP
Fidesz–KDNP
MSZP–SZDSZ
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP-NF

48,68
52,77
40,40
45,67
66,26
51,72
60,18
43,60
51,55
44,45
60,48

Új
Régi
Új
Új
Régi
Régi
Új
Régi
Új
Új
Régi

Győr-Moson-Sopron megyei dr. Szakács Imre. Dr. Ódor Ferenc kivételével az említett megyei elnökök mindegyike jelenleg is parlamenti képviselő. Rajtuk kívül még nyolc elnök
tagja az Országgyűlésnek. Az elnökök
többsége részlegesen ismert országos
politikus, közülük kiemelendő a Baranya megyei dr. Hargitai János, akit
2002 után ismételten polgármesterré választottak Nagynyárádon⁵. Ez
utóbbi funkciójáról megyei elnökké
választása miatt le kell mondania.
Két megyében (Heves⁶ és Somogy⁷)
patthelyzet alakult ki. Mindösszesen
79 parlamenti képviselő került elsőszámú önkormányzati vezető pozícióba, így továbbra is jelentős az
Országgyűlésben az önkormányzati lobbi-csapat és tovább nőtt az önkormányzati érintettségű képviselők
száma.
Dr. Zongor Gábor
⁵ Dr. Hargitai János 1985-1994 között, majd 2002-től ismét
vezette Nagynyárád községet.
⁶ Heves megyében 20 mandátumot szerzett az MSZP és 20-at
a Fidesz-KDNP-VPKPE-MAGOSZ szövetség.
⁷ Somogy megyében 20 mandátumot szerzett a FideszKDNP szövetség, 10 mandátumot a Somogyért Egyesület
és ugyancsak 10 mandátumot az MSZP.

Új
Új
Új
Régi
Régi
Régi
Régi

5. számú melléklet

A fõvárosi kerületi polgármesterré választás eredményérõl
Kerület
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Polgármester neve
Nagy Gábor Tamás
Dr. Láng Zsolt
Bús Balázs
Dr. Derce Tamás
Rogán Antal
Verók István
Hunvald György
Csécsei Béla
Dr. Gegesy Ferenc
Verbai Lajos
Molnár Gyula
Pokorni Zoltán
Dr. Tóth József
Dr. Weinek Leonárd
Hajdu László
Kovács Péter
Riz Levente
Dr. Mester László
Gajda Péter
Szabados Ákos
Tóth Mihály
Szabolcs Attila
Geiger Ferenc

Jelölő szervezet neve
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Újpestért Egyesület
Fidesz–KDNP
MSZP–SZDSZ
MSZP–SZDSZ
SZDSZ
SZDSZ
MSZP
MSZP–SZDSZ
Fidesz–KDNP
MSZP
MSZP–SZDSZ
MSZP
Fidesz–MDF–MIÉP–VP
Fidesz–KDNP
MSZP
MSZP–SZDSZ
MSZP
MSZP
Fidesz–KDNP–NF–Jobbik
Soroksári Civil Szervezetek

Eredmény %
59,71
52,15
44,23
51,28
51,74
45,01
52,87
50,48
40,18
50,11
48,94
59,55
59,48
47,63
52,49
50,13
44,54
49,84
48,68
54,09
47,43
48,77
56,63
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Régi/Új
Régi
Új
Új
Régi
Új
Régi
Régi
Régi
Régi
Új
Régi
Új
Régi
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Érdekes összehasonlításokra és következtetésekre ad alkalmat, ha egymás mellé tesszük néhány olyan országgyűlési képviselőjelölt és polgármesterjelölt eredményeit,
aki az idén mindkét voksoláson indult. Elsősorban azok
a városok jöhetnek szóba ennél az összevetésnél, amelyek egyben országgyűlési választókerületek is: a polgármesterjelöltekre
ott nagyjából ugyanannyian szavazhattak, mint az országgyűlési képviselő-jelöltekre. Ilyen Dunaújváros, Fejér megye 3. számú választókerülete. Az 54 000 lakosú iparvárosban mintegy 43 000 választásra jogosult felnőttet tartanak nyilván (a választási névjegyzékben szereplő
polgárok pontos száma természetesen napról-napra változik).

CSAKNEM
szenzáció

Az egykor első szocialista városunknak nevezett, 1950-ben alapított települést országszerte a Magyar Szocialista Párt biztos bázisaként tartják nyilván.
A tavaszi választás alkalmával, amikor
országgyűlési képviselőre voksoltak itt, ez
beigazolódott, igaz, a négy évvel korábbi
választás eredményével szemben most csak
a második fordulóban nyerte el a mandátumot a szocialista jelölt. Aki tavasszal is
ugyanaz volt, mint 2002-ben: a város polgármestere, az MSZP helyi elnöke, dr. Kálmán András.
Az országgyűlési választás első fordulójában, április 9-én 42 224 ember szerepelt
a dunaújvárosi választókerület névjegyzékében. Közülük 28 626-an mentek el szavazni: ők az erre jogosultak 67,77 százalékát tették ki. Érvényes szavazatot azonban
csak 28 313-an adtak le közülük. E voksok
47,05 százaléka, azaz 13 320 szavazat jutott
a képviselőjelölt-polgármesterre, Kálmán
Andrásra. Fideszes ellenfele, dr. Dorkota Lajos (mindketten ügyvédek) 9150 szavazatot
kapott (32,32 százalék).
Dorkota azonban nem indult polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati
választáson, így ebben az összehasonlításban eredménye nem érdekes. Annál inkább
az viszont a tavaszi első fordulóban szereplő
SZDSZ-es jelölté, dr. Skaliczky Andreáé (aki
ugyancsak ügyvéd), mivel ő ősszel is pártÖNKORMÁNYZAT
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ja polgármester-jelöltje volt. Nos, Skaliczky
a tavaszi választás első fordulójában 4080
szavazatot szerzett (14,41%), a második forduló előtt azonban visszalépett.
Az országgyűlési választás második fordulójában, április 23-án talán éppen ennek
a visszalépésnek a hatására dr. Kálmán kereken 16 400 vokssal (65,01%) győzött a Fidesz jelöltjével szemben. Dorkotára ugyanis
akkor 8 828 szavazat érkezett (34,99%), tehát
kevesebb, mint az első fordulóban: valószínűleg elkedvetlenítette szavazóit a visszalépés nyomán várható eredmény.
Őszre azonban sok minden megváltozott,
s ez érzékelhetővé vált a szavazatokban is.
Mivel Dorkota Lajos, a Fidesz jelöltje nem
indult ezen a választáson polgármester-jelöltként (az egyik szavazókörben azonban
egyéni mandátumot szerzett, a városi közgyűlés képviselője lett), Kálmán András
eredményét Skaliczky Andreáéval és mindkettejük tavaszi szereplésével érdemes öszszehasonlítani.
Október elsején 42 405 ember szerepelt
a dunaújvárosi választási névjegyzékben.
Közülük 19 694-en mentek el szavazni: tehát
5684-el kevesebben, mint a tavaszi második,
és 8942-vel kevesebben, mint az akkori első fordulóban.
A végeredmények alapján valószínűsíthető, hogy ezúttal elsősorban a baloldal korábbi szavazói közül maradtak otthon sokan.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

Míg a szocialista polgármesterjelölt ugyanis a szavazatok 34 százalékát szerezte meg,
addig ﬁdeszes ellenfele (Cserna Gábor tanár) ugyanúgy 28 százalékot kapott, mint a
Fidesszel tavaly választási együttműködési
szerződést kötött, majd ezt idén tavasszal
felmondott civil szerveződés jelöltje, Pochner László közgazdász.
Érdekesség, hogy ez a civil szerveződés,
amely maga is három szervezetből áll, az
önkormányzati választás után mindössze
két nappal újra együttműködési szerződést
kötött a Fidesszel... Együttesen indulva, közös jelölttel tehát simán legyőzhették volna
a hivatalban lévő szocialista polgármestert:
Dunaújvárosban ez szenzációs eredmény
lett volna!
Érvényes szavazatot október elsején
19 423 választópolgár adott le a városban. Közülük 6 658-an voksoltak Kálmánra (34,28%), és 1619-en (8,34%) Skaliczky
Andreára.
Vagyis Kálmán András szavazatainak
több mint felét, egészen pontosan 6662 voksot veszített tavaszi első fordulós választási
eredményéhez képest. A tavaszi második
fordulós eredményéhez viszonyítva pedig
9742 szavazatot.
Skaliczky Andreától 2464 választó fordult
el az őszre. Mivel a szabaddemokratáknak
egyetlen egyéni szavazókörzetben sem sikerült mandátumot szerezniük, Skaliczky
Andrea is csak listavezetőként, egyetlen
SZDSZ-jelöltként jutott be a városi közgyűlésbe, azt mondhatjuk, hogy a dunaújvárosi
liberálisok rendkívül súlyos vereséget szenvedtek a 2006-os önkormányzati választás
alkalmával Dunaújvárosban.
A huszonhat képviselőből álló városi közgyűlésben a Fidesz a korábbi négy mandátumával szemben tíz képviselői helyet szerzett,
ugyanannyit, mint a szocialisták.
Mivel a civilek megőrizték négy képviselői helyüket, a két, korábban ellenzéki frakció abszolút többségre tett szert a testületben, még úgy is, ha ﬁgyelembe vesszük a szocialista polgármester és a szabaddemokrata
képviselő szavazatát!
Négy évvel ezelőtt a szocialistáknak még
egyedül volt abszolút többségük, mivel mind
a tizenöt egyéni választókerületben győztek,
s bár egy haláleset miatt megrendezett időközi választáson egy körzetet elveszítettek,
még úgy is egyedül dönthettek mindenről.
Talán ezt csinálták rosszul: mindenesetre a választók most elvették tőlük ezt a lehetőséget.
Pekarek János

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.
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TÛZVONALBAN
A tűzoltó életmentő, a saját élete kockáztatása árán is. Ott van a baleseteknél, a legelrettentőbb pillanatokban,
a tűzeseteknél, amikor az emberélet
és a vagyon a tét, természeti katasztrófák idején, a legváratlanabb helyzetekben. De ott van akkor is, ha valaki
azért kér segítséget, mert egy oktalan
állat beszorult, felmászott valahova,
vagy életunt embert kell belekönyörögni az emelőkosárba a hídpillér magasában. Ott volt a minap, amikor két
kisiskolás belefeledkezett a számítógépezésbe, és csak tűzoltói segítséggel szabadult éjjel a bezárt iskolából.
Munkája sokféle felkészültséget igényel, ő maga lelki és ﬁzikai terheket
hordoz naponta, sérelmeire, vélt vagy
valós igazára oda kell ﬁgyelni, még
akkor is, ha gondjait a vészhelyzet súlyossága olykor esetleg felnagyítja.
Mit sérelmeznek a tűzoltók? Legfőképpen az érdekegyeztetés hiányát,
ahogy Ördög László, a szakszervezet vezetőségi tagja mondja. Mert ez
az alkotmányos joggyakorlás megszűnt az utóbbi időben, érdekeket
egyeztetni pedig csak két fél jelenléte esetén lehet, az együttműködés,
a konszenzus kialakítása partnerek
között szokásos és megvalósítható.
Jelenleg csak azt érzik, hogy folyamatosan csorbulnak jogaik. Példaként említi a szakszervezeti vezető,

A tűzoltók szabadították ki annak a személygépkocsinak a vezetőjét, amely a 6-os
villamossal ütközött Budapest VII. kerületében. Az Opel Astra az Erzsébet körúton haladt a Blaha Lujza tér felől az Oktogon irányába, s a sofőr a Barcsay utcánál balra, a villamossínen keresztül megfordult. Közvetlenül mögötte azonban jött
a villamos, amelynek ütközője a bal első ajtónál felnyársalta a kocsit. A balesetben
a személygépkocsi sofőrje és két utasa is megsérült.
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hogy kilátásba helyezték a nyugdíj
korkedvezmény megszűntetését, holott, aki tűzoltónak szerződött, ennek tudatában vállalta a szolgálatot, az egyoldalú szerződésfelrúgás
a munkavállalói jogok semmibe vevése. Egyben hozzáteszi, hogy ő 20
éve tűzoltó és reményei szerint rá nem
vonatkozik az új intézkedés.
Elhangzik, hogy EU direktíva szerint a tűzoltók kívánatos munkaideje heti 40 óra, ez a rendvédelmi
szerveknél már megvalósult, a tűzoltók ez évben csökkentett, heti 52
órát dolgoznak. A többletmunkára
nincs túlóra pénz, ezért sokszor dolgoznak ingyen. A 6500 aktív, hivatásos tűzoltó nem elegendő a feladatok
ellátásához. Ezért alkalmi munkavállalókat is alkalmaznak. Feletteseik
azzal érvelnek, hogy olcsóbbak, napi 12 ezer forintba „kerülnek”, amíg
a hivatásos tűzoltók 20 ezer forintba. De ebben nincs benne kiképzésük összege, hiszen az utcáról nem
sétálhat be valaki tűzoltó munkára.
A napi pihenőidő 3-4 óra a sorozatos riasztások között, amit nem egyforma körülmények között vehetnek
igénybe, vannak jobban „eleresztett”
önkormányzatok, amelyek kényelmesebb pihenőhelyről, szociális létesítményekről tudnak gondoskodni,
mint szegényebb társaik. Az ország
112 önkormányzati tűzoltósága tehát
nagy „szórást” mutat munkakörülmények, infrastruktúra tekintetében.
Ördög László jó példaként említi saját munkahelyét, a II., XII. kerületet,
ahol adottak a megfelelő feltételek az
önkormányzat részéről, de elmondja, hogy például a belváros közepén,
az V. kerületben már nincsenek ilyen
jó helyzetben a kollegái.
Mivel egy példa nem példa, kettő is csak alig, megkérdeztük Magosi
Lajos főhadnagyot, a XI. kerület tűzoltó parancsnokát. Vezető beosztása
mellett köznapi „vonulós” tűzoltó is,
aki megerősíti azt a véleményt, hogy

Menet közben lángra kapott egy kamion motortere az
M7-es autópályán. A Balaton felé haladó Steyr nyerges vontató motorja a Váli-völgyi pihenőhely és a kápolnásnyéki lehajtó között szétesett, s az abból szétfröccsenő olaj begyulladt. A tűz oltását az arra haladó
kamionok sofőrjei poroltóval megkezdték. A konténerszállító Steyr motorját végül a székesfehérvári tűzoltók
és a pázmándi önkéntesek hűtötték vissza. Személyi
sérülés nem történt.

bár az elvek azonosak, gyakorlatban
nem mindenütt tudnak méltó helyet
biztosítani a tűzoltóknak. Azt is hozzáteszi, hogy náluk nincs ilyen gond,
pihenő, zuhanyozó, munkavédelmi felszerelés, minden rendben van
és az önkormányzat a lehetőségekhez
képest igyekszik plusz juttatásokkal
is kifejezni megbecsülését. Azt tanácsolja tűzoltó bajtársainak, hogy lobbizzanak a helyi önkormányzatoknál,
lehet, hogy sok esetben csak a ﬁgyelmet kell felhívni és a helyi vezetők
készségesen segítenek körülményeik,
közérzetük javításában.
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság szóvivőjét, Dobson Tibort is a költségvetési és a tűzoltókat foglalkoztató egyéb problémákról
kérdezem. A fenntartáshoz szükséges
összeget a központi költségvetés utalja át az önkormányzatoknak, mondja. Az önkormányzatok „beszállnak”
anyagilag bizonyos önrésszel a technikai fejlesztésbe, például új autók vásárlásánál 10–20 százalékos ez az önrész, a többi, 80–90 százalékot a biztosítóktól befolyó összeg 1 százalékából fedezik. Viszont a megvásárolt új

autó, vagy más eszköz az önkormányzatok tulajdonába kerül. Megtudom
azt is, hogy 2001–2002-ben uniós forrásból 9 városi tűzoltóság műszaki
mentő bázisa – közöttük a fővárosé
is – kapott autókat.
A munkaidőt a következő három
évben tervezik 54-ről 48 órára csökkenteni, az idén már heti 52 óránál
tartanak. Ahol nem tudnak a túlmunkáért szabadnapot adni, ott kifizetik azt. Dobson Tibor tudomása szerint az első félév túlóra pénzét
már átutalták az önkormányzatoknak. Évente 3 milliárd forint jut technikai fejlesztésre. Ez kimondva, leírva
sok, a felhasználást illetően pedig valószínűleg soha nem elég. Arra is felhívta a szóvivő a ﬁgyelmet, hogy van
lehetőség érvényes jogszabály alapján
a saját bevétel növelésére, például valamely technikai eszköz bérbeadása
útján.
Leopold Györgyi

Gyõrött
Évente átlagosan 1200–1300 alkalommal vonulnak a győri tűzoltóság
tűzoltói. Egy-egy napra háromnál
több vonulás jut. A 120 hivatásos tűzoltó – ők képezik az úgynevezett vonulós állományt – végzi a tűzoltást és
a kárelhárítási feladatokat a városban
és a környékben. Amint azt Hullámos
László ezredes, parancsnok elmondta,
a korábbi években döntően tűzoltáshoz hívták őket, ez a tendencia azonban változott: tavaly és az idén a tűzoltásnál többször végeztek műszaki
mentést különféle élethelyzetekben,
egyebek között közlekedési baleseteknél, vagy szélvihar és özönvíz-szerű
esőzés után.
A győri tűzoltók technikai felszereltsége a parancsnok szerint jó közepesnek mondható. A tűzoltóautók
átlagéletkora ugyan közelít a 15 évhez, a gépjárműfecskendők 7, 9 és 13
évesek, mégis, az elmúlt négy-öt évben számos beruházás révén javultak
a műszaki feltételek. Három évvel ezelőtt regionális műszaki mentőbázist
kaptak, majd a következő évben egy
darus gépjárművel gyarapodott a járműállomány, ahhoz hasonló teljesítményű daruval az elmúlt évtizedben
nem rendelkezett a győri parancsnokság.

A győri önkormányzat támogatásából vásároltak egyebek mellett gyorsbeavatkozó gépjárművet, amelynek
tartozéka egy feszítő-vágóberendezés.
Ezt az eszközt használják a közlekedési baleseteknél a megsérült autóba
beszorult sérültek kiszabadítására.
Ugyanez a jármű kisebb tüzek oltására is alkalmas.
Tavaly a győri önkormányzat segítségével pályáztak magasból mentő
gépjárműre és új gépjárműfecskendőre. A két autó értéke 250 millió forint.
Ennek az összegnek 20 százalékát biztosította önrészként a győri önkormányzat. Bíznak benne, hogy 2007ben megkapják a járműveket a sikeres
pályázat eredményeként.
A parancsnok kiemelt fontosságúnak tartja az állomány védelmét.
Ezért is említi örömmel, hogy ez évtől
tíz új légzőkészülék segíti a tűzoltók
épségének megóvását, s hasonló céllal
nyújtottak be pályázatot 60 védőruhára. A 3,6 millió forintos pályázati
önrészt ez esetben is az önkormányzat állta.
A győri tűzoltóság az utóbbi 2,5 évben összességében mintegy 93 millió
forint értékű beruházást és felújítást
valósított meg.
A győri parancsnokság éves költségvetése 600 millió forint. Ebből
az úgynevezett dologi kiadás mindössze 80 millió, az összes többit bérre,
illetve személyi juttatásra fordítják.
A készenléti állományhoz tartozók
havonta 240 órát dolgoznak, s nettó ﬁzetésük, a különféle pótlékokkal
együtt 90 és 120 ezer forint között
van. Soknak éppen nem mondható,
mégis élénk érdeklődés mutatkozik
a tűzoltó hivatás iránt. Ezt jelzi, hogy
augusztus közepén több mint 300 jelentkező közül választották ki azt
a kilenc embert, akit felvettek a szervezetbe. A felvételt egészségügyi,
pszichológiai alkalmasság-vizsgálat,
továbbá ﬁzikai állóképesség-felmérés
előzi meg. Ám az sem mindegy, hogy
a jelöltnek milyen az iskolai végzettsége. Általában az érettségizetteket
veszik fel, de örömmel fogadják az autószerelőket is, akik szakmai tudásukat a technikai eszközök javítása
közben tudják kamatoztatni. S aki
az épület-felújításban érzi otthon magát, az is talál munkát a győri tűzol-

Tűz ütött ki a budapesti Marriott Hotelben. Az Apáczai Csere János utcai toronyépület tetején egy reklámtábla gyulladt ki, s a tűz átterjedt a légkondicionáló berendezésre. A szállodát átmenetileg kiürítették.

Illegális lerakóhelyen gumiabroncsok gyulladtak ki Szolnokon. Körülbelül 30 köbméternyi égett belőlük, s a sűrű fekete füstöt már kilométerekről látni lehetett. A
lángokat a tűzoltók 10 perc alatt megfékezték, ám az utómunkálatok az izzó részek
lehűtése miatt még körülbelül 20 percet vettek igénybe.

Egy BMW sofőrje elaludt, s kocsijával Budapesten, a Váci úton a Victor Hugo utca és
a Gogol utca közötti szakaszon lévő aluljáró lejárójába zuhant. A személyautó vezetője karcolásokkal megúszta a balesetet. A kocsit a tűzoltók daruval emelték ki.

tóságon: szabadidejükben a tűzoltók
végzik ugyanis a laktanyai felújításokat szinte teljes egészében. Munkájukat dicséri egyebek között több megszépült szociális helyiség és a rendbetett konyha.
M. Zs.

Nyíregyházán
A Nyíregyházi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságnál nagy probléma a létszámhiány. A meglévő technikai eszközök működtetéséhez még
18 tűzoltó kellene. Jelentkező lenne
bőven, de nincs meg a bérük központi
ﬁnanszírozása. A létszámhiány okozA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A 44-es főút és Szentkirály között egy balos kanyarban vágómarhákat szállító IFA
pótkocsija borult fel, a hat vágómarha közül kettő a saját erejéből állt talpra, a maradék négyet a kecskeméti tűzoltók szabadították ki, kettőt közülük állatorvosi
szakvélemény szerint kényszervágásra kellett elszállítani, őket egy vállalkozás darujával rakodták át egy másik teherautóra. Az IFA sofőrje ittasan ült volán mellé,
s a kanyarban helytelenül választotta meg a sebességet.

Családi ház kazánjának robbanásakor egy férﬁ meghalt, állapotos felesége megsérült a Vas megyei Sorkifaludon. A szombathelyi tűzoltóság tájékoztatása szerint
a detonáció során tűz nem keletkezett.

A nagytarcsai bekötőútról érkező betonkeverő-mixer a vasúti sínekkel párhuzamos
útra akart rákanyarodni, ám a teherautó sofőrje a nyílt vasúti pályára hajtott. A Budapest felé haladó személyvonat már nem tudott időben megállni, és a betonkeverőnek rohant. A teherautó életveszélyesen sérült sofőrje a roncsokba szorult: a férﬁt
több mint egy órás munkával tudták csak kiszabadítani a vezetőfülkéből. Az ütközés következtében a jármű első és hátsó tengelye, valamint a mixer rész leszakadt.
A műszaki mentésben a gödöllői és a fővárosi tűzoltók vettek részt.

ta gond évek óta ismert, amit annak
idején jeleztek a Belügyminisztériumnak, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak. Jelenleg a készenléti tűzoltók létszáma
93, ez más városokhoz viszonyítva
arányaiban is kevesebb a szükségesnél. A tűzoltók követelik a munkaidő csökkentését. A közelmúltban azt
heti 54-ről 52 órára csökkentették,
jövőre 50, majd pedig a 48 óra van
tervbe véve. A tűzoltóknak ki kell ﬁÖNKORMÁNYZAT
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zetni a túlmunkáját, de annak költségét nem fedezi az állam. A szükséges
összeget a tűzoltóságnak a saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia. Ez
nagy gond. Gyakorlatilag így is 200
órán felüli a munkaidő-teljesítés. Ahhoz, hogy ezt meglehessen változtatni, új szolgálati csoport kellene, amire
nincs esély. A tűzoltók többsége a két
szabadnapján többnyire másodállást
vállal, tehát a két napot nem a testi
és szellemi regenerálódásukra fordítják, s fáradtan jönnek be a laktanyába szolgálatra.
Ennek ellenére a köztestületi tűzoltók irigyelik a hivatásosokat, mert nekik nem jár korkedvezményes nyugdíjazás és egyéb kedvezmény, de a feladatuk ugyanaz.
A köztestületi és a hivatásos, professzionális tűzoltóságok hasonló feladatokat látnak el, de más alapokon
szerveződnek. A hivatásosok megértik, hogy a köztestületi kollegáik
szeretnének hivatásosok lenni, de
az országos hálózat így épül fel, s Európában másutt is hasonló a rendszer. Az önkéntes köztestületi tűzoltók is hatékonyan és jól avatkoznak be, de mégis szükség van a hivatásosokra. Hogy a köztestületieket
az állam a hivatásosokkal egy szintre
emeli-e, az az anyagi lehetőségektől
függ. Egyébként mindenütt inkább
az a koncepció, hogy az önkéntesség
irányába akarják elvinni e mozgalmat.
Nyíregyházán is 90 ezer forint körüli a tűzoltók átlagbére, de a vezetőség azt szokta mondani a tűzoltóknak, hogy igaz, a ﬁzetés nem magas,
de legalább biztonságos, arra lehet
számítani, s a munkakörülmények
viszonylag kulturáltak. Egy vállalkozásban, lehet, többet kereshetnének, de sokuk anyagi helyzete, ﬁzetőképessége nem biztonságos, nem
tekinthető ﬁxnek, állandónak. Abban
bíznak, hogy az EU-hoz való felzárkózás e területen is pozitív változást
hoz, ami a tűzoltók jelenleginél magasabb bérezésében is testet ölt.
Az eszközeik jók, európai színvonalúak. A nyíregyházi tűzoltóság
új eszközök beszerzésére pályázott:
90 millió forintért Mercedes tűzoltó
autóra tesznek szert. Pályáztak járműroncsokban rekedtek kimentésére

Be nem húzott kézifék miatt gurult be a tóba egy furgon Dunakeszin. A Kavicsbánya-tónál az átalakítás
alatt álló partszakasz lejtős részén a Citroën Jumper
sofőrje nem húzta be a kéziféket, kiszállt, s a furgon a
tóba gurulván úgy elmerült, hogy csak 30 centiméter
látszódott ki a tetejéből. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság búvárszolgálatának segítségével a part közelébe
csörlőzték a furgont, majd daruval kiemelték. Személyi
sérülés nem történt.

szolgáló modern feszítő-vágó berendezésre. Az 10 millió forintért vásárolható meg. Van feszítő-vágó eszközük most is, de a járművek vezető
fülkéjének fala egyre erősebb és vastagabb, s előfordul, hogy azt igen nehezen tudják elvágni. Ezért korszerűbbet, elektronikusat-hidraulikusat
szereznek be. Szeretnének új műszaki
mentő szerkocsihoz hozzájutni. Erre
a közlekedési balesetek nagy száma
miatt van szükség. Pályáztak egy tűzoltóautó felújítására (20 millió forint),
és több, egyenként 200-300-400 ezer
forintért beszerezhető eszközre.
Nyíregyháza önkormányzata a lehetőségeihez mérten maximálisan támogatja a tűzoltóságot. A tűzoltóság
pályázataihoz biztosítja az önerőt.
A szabolcsi megyeszékhelyi laktanya nem felel meg a követelményeknek. A megyében ez az egyedüli tűzoltó laktanya, amelyet évtizedekkel
ezelőtt nem erre a célra építettek.
A nyíregyházi laktanyát többször
átalakították. Százmillió forintból
korszerűvé lehetne tenni. Nagy szükség lenne az épület hőszigetelésére
és a fűtési rendszer korszerűsítésére.
A szertár ajtajait (ahol a tűzoltóautók
állnak) még kézzel kell nyitni, holott az elektronikus működtetés már
alapkövetelmény. A laktanya felújítására nincs pénz. Még pályázásra sincs
lehetőség. Egy új (Nyíregyházának
megfelelő méretű) laktanya beruházási költsége meghaladja az egymilliárd forintot.

EZ-AZ

A tapasztalt tűzoltók már 120 ezer forint körül keresnek,
a magasabb rangú tisztek pedig 160 ezer forintot is kaphatnak. Bár a szolgálatot 24-48 órás váltásban kell ellátni,
a legtöbb tűzoltó szabadnapján is dolgozik, mert az alacsony ﬁzetés miatt rákényszerül a másodállásra. A ﬂuktuáció mindössze két százalék, csak az hagyja el a testületet, aki nyugdíjba megy, vagy az egészsége megromlik.
*
Tűzoltó egyesületünk részére elfogadnánk már nem
használt számítógépet, fénymásolót, irodai berendezést.
Ne dobja ki, ha már nem kell, sokat segíthet egyesületünknek. (Hirdetés egy Bács-Kiskun megyei internetes
újságban.)
*
Pro Urbe-díjjal tüntették ki a szentendrei tűzoltóságot, a 2006. évi árvízi védekezésben nyújtott áldozatos
munkájáért.
*
Adománygyűjtést szervez a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének Székesfehérvári Alapegysége.
A befolyt összegből a székesfehérvári vonulós tűzoltóknak szeretnének 90 fejlámpát és 30 mozgásérzékelőt
vásárolni.
*
A tűzoltóság 1867-es megalapítása óta 107-en haltak hősi halált. Az elmúlt ötvenöt évben 15-en, köztük
a közelmúltban a műegyetemi tűz oltása közben elhunyt
három ﬁatal tűzoltó. Az áldozatok száma azonban ennél

Nyírbátorban
A Nyírbátori Önkormányzati Hivatásos Tűzoltó parancsnok, Nagy Imre elmondta, hogy náluk a létszám
és a tűzoltóautók állapota is megfelelő. A műszaki mentéshez két autó
fel van szerelve feszítő-vágó berendezésekkel. Mivel rengeteg a baleset,
pályáztak egy úgynevezett országúti gyorsbeavatkozó kocsira, amely
a meglévő nagy tűzoltó kocsiknál kisebb, gyorsabb, fürgébb, s a műszaki mentéshez szükséges kellékekkel
el van látva. Úgy tudják, ezt egy-két
éven belül megkapják. Feladataiknak
a jelenlegi eszközökkel is eleget tudnak tenni. De tovább kell lépni, annál
is inkább, mivel Romániánál megnyílik a határ, így az átmenő járműforgalom nagymértékű növekedésére
számítanak. A térség védelmét három
kocsival látják el. Az idén kaptak 18
védőruhát, s új sisakokat.
Nyírbátorban 55 tűzoltó teljesít
szolgálatot. A vonulós állományt 46
személy alkotja. A nyírbátori tűzoltók
a közelmúltban új laktanyába költöz-

hettek. Az építése belügyminisztériumi beruházásban indult, s 369 millió
forintba került. Jelenleg az országnak ez az egyik legmodernebb tűzoltó
laktanyája. Dologi kiadásokra minden évben alacsony összeget kapnak.
A keret meghatározásánál nincs automatizmus, ami kedvezőtlenül érinti a tűzoltóságot, már csak azért sem,
mert az üzemanyagárak jelentősen
emelkedtek.
Az alkatrészek árában is szinte
árrobbanás következett be. A dologi kiadásra kapott keret (10 millió
forint) a szükségletnek a felére sem
elegendő. A gondokat pénzátcsoportosítással igyekeznek megoldani. Az önkormányzattal jó a kapcsolatuk. A közgyűlés a lehetőségéhez
mérten támogatja a tűzoltóságot. Egy
biztos, a stressz a tűzoltók nagy részét tönkreteszi, s tény, jobb anyagi
megbecsülést érdemelnének. A leterheltség parancsnokságonként más
és más. A nyírbátori tűzoltók a feladatukat el tudják végezni. Ha egy nagyobb darura van szükségük, akkor

magasabb, sokan vonulás közben szenvednek balesetet.
Őket a tűzoltóság szolgálati halottainak tekinti.
*
Korszerű navigációs készülékeket kaptak a GyőrMoson-Sopron megyei mentők és tűzoltók a Navigáció
a gyors segítségért akció keretében. A magánszemélyek
és vállalkozások, így a GPS-készülékeket, illetve az azokhoz való szoftvereket gyártó, forgalmazó cégek támogatásával 37 GSP-készüléket adhattak át a megyében. Természetesen köztük van az iGO, a Mio és a Garmin hazai navigációs gyártó is. Ezzel a készülékkel, amely utca,
házszám szerinti navigációt tesz lehetővé, könnyebben
megtalálják a helyszíneket a segítők. Nem kell keresniük
az újonnan kialakított utcákat sem a térképeken. Hamarabb érkezhet a segítség. Győr-Moson-Sopron megyében
már minden mentőautóban és a vonulást vezető tűzoltóautókban is van egy-egy GPS. A győri kezdeményezésű
Navigáció a gyors segítségért akciót a szervezők az egész
országra szeretnék kiterjeszteni, és ehhez további támogatókat várnak.
*
A nagykanizsai hivatásos tűzoltók még Szentendrén,
Kunszentmáronban, Csépán és Szentesen is dolgoztak,
hogy megvédjék a településeket az árvíz ellen. Mindez
jelentős összegbe került, s a többletterhek ﬁnanszírozása
érdekében a város önkormányzata vis maior pályázatot
nyújtott be a megyei területfejlesztési tanácshoz.
K. M.

azt a beavatkozás idejére megkapják
a megyeszékhelytől. Egyébként megfordult a trend, a tűzoltóknak sokkal
több közúti balesetnél kell tevékenykedniük, mint tűzesetnél.

Újfehértón
Az Újfehértó városi tűzoltók 2004ben alakultak köztestületté. Erre
a tűzoltó egyesület és a képviselő-testület teremtett módot. A parancsnok,
Aranyos Imre elmondta, hogy szakmailag minden emberüket kiképezték. Az eszközeik vadonatújak, sok
felszerelést, a feszítő-vágó eszközöktől a Honda szivattyúig 2005 decemberében vettek át. Az új védőruhákat,
légzőkészülékeket két-három hónapja
kapták meg. A jövő évben új tűzoltó
autót állítanak munkába.
Anyagi támogatást az önkormányzattól és a minisztériumtól kapnak.
Újfehértó önkormányzata jelentősen,
éves szinten mintegy 8 millió forinttal támogatja a tűzoltóságot. Az éves
költségvetésük harminc millió forint.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Frontálisan fának hajtott egy személygépkocsi Balatonföldváron. Egy ember meghalt, ketten súlyosan sérültek. A holttestet és a sérülteket a siófoki tűzoltók szabadították ki az összeroncsolódott autóból.

Kigyulladt egy turista gázpalackkal melegedő sofőr személyautója a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagycserkeszen. A nyíregyházi tűzoltóság tájékoztatása szerint
a dinnyeföldet őrző férﬁ a hűvös idő miatt egy főzőrózsával felszerelt, fél kilogrammos turista gázpalackkal próbálta melegíteni az autó belsejét, majd elbóbiskolt.
A személyautó már égett, mire felébredt. A tűzben a turista gázpalack felrobbant,
a Yugo Skala teljesen kiégett. Személyi sérülés nem történt.

A parancsnok a gondok között említette, hogy az újfehértói köztestületi
tűzoltók minimálbért kapnak, pedig
ugyanaz a dolguk, mint a hivatásosaké. Öt ember mindig bent van a laktanyában. A tűzoltóság berkeiben mostohagyereknek érzik magukat.
– Mi a különbség önök és a hivatásos önkormányzati tűzoltók között?
– kérdeztem
– Az, hogy nekünk nem járnak
a külön juttatások. Ugyanakkor mehetünk el nyugdíjba, mint a bármely
más foglalkozásban dolgozók. A ﬁzetésünk is jóval kevesebb a hivatásosakénál. De mivel Újfehértón elég
nagy a munkanélküliség, ezért minimálbérért is kapni embert. Nincs más
elhelyezkedési lehetőségük. A kiképzett emberek, ha tudnak, elmennek
hivatásos tűzoltónak, s akkor az újonnan felvetteket megint ki kell képezni. Egy tűzoltó kiképzése 300–400
ezer forint.

Tiszavasváriban
A tiszavasvári köztestületi tűzoltók
ügyeletvezetője, Németh Zoltán köÖNKORMÁNYZAT
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zölte, hogy állami normatív támogatásban részesülnek. Az önkormányzat kisebb részben járul hozzá
a fenntartáshoz. Az említett két forrás tulajdonképpen a bérek kiﬁzetésére megy el. Úgy érzik, a műszaki
eszközök dolgában rosszul ellátottak.
A ﬁzetésük nekik is minimálbér. Mivel a környéken szinte nincs munkalehetőség, az emberek ennek is örülnek. Zömében a tűzoltó munkára kiképzett ﬁatalemberekről van szó. Aki
tud, elmegy hivatásos tűzoltónak. De
a Tiszavasváriban szolgálatot teljesítőkre ez sem jellemző.
Tiszavasváriban a tűzoltók létszáma 15. Az illetékességi területükön
mintegy 30 ezren laknak. Nyári időszakban a Tisza-parti üdülőterületek benépesülése miatt még az említettnél is jóval többen tartózkodnak
a térségben. Ebben az évben eddig
210 esetben riasztották őket, zömében közlekedési balesethez, műszaki
mentést végezni. Folyamatban van
egy új gépjárműfecskendő beszerzése. Az erre irányuló pályázatukat elfogadták.

Ibrányban
Az ibrányi köztestületi tűzoltóságon
13 fő tevékenykedik. Trencsényi Ferenc szolgálatparancsnoktól megtudtuk, hogy pályázaton nyertek
egy Mercedes tűzoltókocsit, amelynek tartályába kétezer liter víz fér.
Ez a gépjármű igen korszerű, az országban csak 3 van belőle. A munkát
jelentősen megkönnyítő felszerelések vannak rajta. Jelenleg 3 autóval
rendelkeznek, de mivel egyet eladtak Nagyhalásznak, azért tulajdonképpen már csak kettővel dolgozhatnak. Egyéni védőfelszerelésekre lenne
szükségük, például sisakra, csizmára.
Ezekből kevés van. Az önkormányzattal jó a kapcsolatuk, de anyagi támogatást nem nagyon tudnak adni.
A hivatásosak sincsenek megﬁzetve,
de az előbbieknek hozzájuk képest
búsás a jövedelmük. Szerintük jó lenne, ha ugyanolyan munkáért ugyanolyan lenne a bérezés is. A nem hivatásosnak minősülők a nyugdíjazásnál
sem részesülnek korkedvezményben.
A köztestületi tűzoltók úgy mondják,
ők mostohagyerekek.
Cselényi György

Somogy megyében
Az elmúlt esztendőkben Somogyban valamennyi tűzoltóság megkapta a normatív támogatást, s ebből oldották meg a napi feladatokat. Ezt állítja Heizler György tűzoltó-ezredes,
a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, aki azonban
hozzá teszi: pénzügyi feszültségek ennek ellenére mindenütt adódhatnak.
Marcaliban például az okozott belső
problémákat, hogy sokan vonultak
nyugdíjba, és jelentős összeget kellett
végkielégítésként kiﬁzetni.
Az olykor tapasztalt pénzügyi nehézségek ellenére egy szervezetfejlesztési koncepció mentén halad előre a tűzoltóság. Amely településtől
a hivatásos tűzoltóság – Kaposvár,
Barcs, Nagyatád, Marcali, Siófok – viszonylag távolabb van, az igazgatóság
megpróbál önkénteseket mozgósítani. A balatonbogláriak és a lelleiek,
a tabiak, a csurgóiak, valamint a tavalyi év decemberétől működő kadarkútiak köztestületként, saját működési territóriumukon, állami normatívából teszik a dolgukat. Ezeken
a területeken az önkénteseknek köszönhetően csökkent a kivonulási idő,
ami azért fontos, mert a tűzoltóknál
– ha gyorsan érkeznek – minden perc
nyereség. A tervek szerint ez év végén
már a városi rangra pályázó nagyközség, Böhönye is az önkéntesek között
lesz, de jó volna, ha a termálfürdőjéről ismert Igalt is mielőbb „bekötnék”
a rendszerbe.
A somogyi önkormányzatok igazi
partnerként próbálják anyagilag támogatni a tűzoltóságokat, s így azok
plusz forrásokhoz juthatnak. Persze,
minden pénznek lenne helye, ám az is
nagy szó, hogy például Kaposvár Megyei jogú Város Önkormányzata esetenként 6–10 millió forinttal egészítette ki a normatívát.
A tűzvédelmi bírságokból, valamint a biztosítótársaságok nem személyi biztosításaiból befolyó öszszegek 1 százalékából képződik egy
országos szinten 2 milliárd forintra
rúgó tűzvédelmi fejlesztési alap. Ebből van mód műszaki fejlesztésekre,
ám a tűzoltóságoknak 20 százalékos
önrész biztosításával pályázniuk kell
a felszerelésekre, eszközökre. A közelmúltban például így jutott hozzá

Siófok egy négyezer literes, 90 millió
forintos gépjármű-fecskendőhöz, Tab
önkéntesei pedig egy kétezer literes
fecskendőhöz. A kaposvári géppark
tavaly 100 millió forintért egy magasból mentő gépezetes tolólétrával
gyarapodott, a nyáron pedig egy ötvenmillió forintos vízszállító gépjárművel. Siófok ugyancsak magasból
mentőt kapott, Balatonboglár pedig
egy kétezer literes Renault gépjárműfecskendőt. Nagyatád, a Rinya-parti
virágos kisváros tűzoltói ugyancsak
használhatják már a 100 millió forintnál drágább gépezetes tolólétrát.
A kaposvári tűzoltóság a kormány
elkülönített keretéből 1,7 millió forintos értékben egy árvízvédelmi szivattyút kapott, és több mint húszmillió forintból vásárolhattak a somogyi
tűzoltóságok nagy értékű felszereléseket, tömlőket, védőruhákat. Ebben
az esztendőben – az elmúlt évhez hasonlóan – 1 milliárd 570 millió forintos fejlesztésről adhatnak számot
a megye tűzoltóságai.
Somogyban 300 személy foglalkozik a tűzoltással, ami – Heizler György
igazgató szerint – nyugodt időszakban bőven elegendő. Amikor azonban
nagy vihar kapcsán naponta 100–120
bejelentés érkezik, kevés. A tűzoltóezredes állítja: egy rendszert nem lehet csúcsra tervezni.
Lőrincz Sándor

Veszprém megyében
A Balatontourist Rt. részvényeinek
eladásából származó bevételből százmillió forintos támogatást szavazott
meg a Veszprém megyei közgyűlés
a megyei tűzoltóknak.
A tíz önkéntes és köztestületi tűzoltóság 500–900 ezer forint értékű,
az autós mentésekhez szükséges, speciális feszítő-vágó berendezéseket, védőruhákat, légzőkészülékeket, tehát
olyan eszközöket kapott, amelyek
már elhasználódtak, korszerűtlenek,
illetve eddig nem voltak nekik. Ebből
az is következik, hogy egyes csapatok
nem mehettek be a tűzvonalba, mert
hiányos volt a felszerelésük. Mindemellett tudni kell, hogy a kis településeknek nem írnak ki pályázatot
ilyen felszerelésekre, ezért nagyon jól
jött a megyei segítség. Másfél éves előkészítő munka után nem alakult meg

Nagyvázsonyban a köztestületi egyesület. Pedig a településnek van tűzoltólaktanyája, igaz, nem áll üresen,
az átalakítására a megyétől tizenötmillió forintot kaptak volna, a környező települések tizenötmilliós hozzájárulására lett volna még szükség.
Ezt nem vállalták anyagi gondjaikra
hivatkozva. A köztestületi tűzoltóságok általában 12 millió forintot kapnak az államtól évente, a többit a településeknek kell hozzátenniük. Mivel
ez nem kötelező, az egyesületek igen
nehéz helyzetben vannak, ezért is vállalnak el különböző munkákat. Gyakorlatilag ugyanazt a feladatot látják
el, mint a hivatásos önkormányzati
tűzoltók, csak más ﬁnanszírozással.
A legnag yobb fejlesztés Badacsonytomajon valósul meg, miután
a helyi önkormányzat vállalta, hogy
25 milliót elkülönítenek a meglévő
épület bővítésére. A megye ugyanekkora összeggel járul hozzá, hogy
a jövőben már minden gépkocsi garázsban állhasson, s egy épületben
legyen a parancsnokság.
Megoldásra vár a füredi tűzoltók
elhelyezése is: a százmillióból tizenötöt tartalékolnak nekik azzal, hogy
a város legalább ennyit tegyen hozzá.
A képviselők már hozzájárultak ahhoz, hogy jövőre új épületbe költözhessenek vagy felújítsák a régit.
Hétmillió jutott a tapolcai köztestületnek, ahol egy speciális terepjárót
vesznek, amelyet feszítő-vágó berendezéssel szerelnek fel, így a jövőben,
még gyorsabban tudnak az adott helyszínre érkezni és hatékonyan beavatkozni. Köztudott, hogy sok a baleset
a környéken a nagy forgalmú 84-es
úton. A fenti összeghez még kétmilliót kell hozzátennie a tűzoltóknak
és az önkormányzatnak.
Igen jelentős összeg, kilencmillió
forint jut a sümegi gárdának, ahol
nyolcmilliót egy új tűzoltóautó vásárlásának önrészére tettek félre. Jelenleg egy 34 éves Mercedes és egy
17 éves IFA vár bevetésre. Egymilliót
speciális eszközök vételére fordíthatnak. Azért javasoltak Csabrendeknek hárommillió forintot (a helyi önkormányzat 1,2 milliót tesz hozzá),
hogy megteremthessék a készenléti
szolgálat alapvető feltételeit a jó ideje
polgárőri teendőket is magára vállaló

Kigyulladt egy családi ház konyhája a Vas megyei Vépen. A szombathelyi tűzoltóság
tájékoztatása szerint a tűz keletkezésekor a Dózsa György utcai, földszintes családi
ház tulajdonosa éppen az udvaron volt. A lángok nem terjedtek át más helyiségre.
A tűzben a konyha teljesen kiégett. Személyi sérülés nem történt.

8–10 önkéntesnek. Ezen a településen
nincs szükség köztestületi tűzoltóságra, de a sümegieknek – a távolság
miatt – jól jön, ha segítenek nekik.
A zircieknek juttatott négymillióból az összetört autókból való mentéshez szükséges berendezéseket veszik meg.
Mindemellett 6,2 millió forintért
heteken belül vásárolnak egy német
gyártmányú homokzsáktöltő berendezést ötezer zsákkal együtt. A legfontosabb adatok: 36 ember helyett
elég hat is, hogy a gép egy óra alatt
megtöltsön 3600 zsákot. Aki emlékszik a tavaly augusztusi felhőszakadásokra, áradásokra, tudja, helyes
döntés volt ennek a gépnek a megvásárlása, amely mindig az igazgatóság
épületéből indul bevetésre. Az igazgatóságnak 3,9 millió jutott informatikai fejlesztésre, amely a jövőben
a gyors és pontos döntés-előkészítést
segítheti. A megyei önkormányzat
32 millió forintot azzal zárolt, hogy
a megyei igazgatóság akkor bővítheti épületét – oktatási, továbbképzési,
módszertani központ lenne itt a tetőtér beépítésével –, ha megkapja a régiós szerepet.

Veszprémben
Veszprémben 2001-ben jött létre a katasztrófavédelmi igazgatóság, itt alakították ki a regionális műszaki mentőbázist is. Évente a kivonulások több
mint ötven százaléka a közúti balesetekhez történik, különösen a 8as főútvonal, valamint a 82-es út ad
sok műszaki mentési feladatot. Bár
a térségben részben megszűntek, vagy
szétaprózódtak a korábbi nagy vegyA Települési Önkormányzatok
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ipari vállalatok, előfordulnak ipari
robbanások, vegyi anyagot szállító
tartálykocsik borulnak fel.
Aki felvételt nyer a tűzoltósághoz,
az tudja, hogy milyen munka vár rá,
milyen jövedelemre és egyéb juttatásokra számíthat – mondja Garabics Tibor tűzoltó ezredes, a Veszprém városi hivatásos önkormányzati
tűzoltóság parancsnoka. – Minden
ellenkező híreszteléssel szemben nálunk minimális a ﬂuktuáció, 110 fős
az állományunk és évente legalább
ötvenen jelentkeznek hozzánk.
Ami a jövedelmeket illeti, az ezredes szerint az utóbbi években emelkedtek a ﬁzetések, és számos egyéb
juttatást is kapnak a tűzoltók. Iskolakezdési támogatást, fogászati ellátáshoz anyagi juttatást biztosítanak,
a bejárók utazási bérletköltségének
80 százalékát állják, a parancsnokság a magánnyugdíj pénztárba is ﬁzet az állomány tagjai után. A szakmával rendelkezők a szabadnapokon
egészíthetik ki jövedelmüket. Természeti katasztrófa esetén ezt a szakmai
tudást általában önként ajánlják fel
a szervezett védekezéshez.
Négy esztendeje minden évben sikerrel szerepeltek a BM által eszközbeszerzésekre kiírt és benyújtott pályázatokkal. A fenntartó veszprémi
önkormányzat minden alkalommal
biztosította a pályázati önrészt, ez önmagában megközelítette a százmillió
forintot, a teljes költség pedig meghaladta a 400 milliót. (A többi érintett
önkormányzat csak elvétve és akkor
is kis összeggel járult hozzá a beszerzésekhez.) Így sikerült az utóbbi években beszerezni többek között két gépjármű fecskendőt, magasból mentő
járművet, feszítő-vágó berendezést.
Újabban rendelkeznek egy 37 méterre kiereszthető létrával, ezzel a tízemeletes lakóépületekből is ki tudnak
menteni embereket, olthatják a legfelső szintet is. Két alapítványtól is
számíthatnak támogatásra a felszerelések pótlásához, illetve bővítéséhez.
A „Veszprém Megye Tűzvédelméért
105” Közalapítvány a híradóügyelet
fejlesztéséhez, védőruhák, kézi rádiók, sisakbeszélők beszerzéséhez biztosított hatszázezer és egymillió forint közötti összegeket. Elsősorban
a nagy értékű szakmai felszerelések
ÖNKORMÁNYZAT
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beszerzésére benyújtott pályázatok
önrészéhez járult hozzá a „Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány
05”. Veszprém dán testvérvárosa,
Gladsaxe, valamint egy német tulajdonú cég gépjárműfecskendőt küldött
a városi tűzoltóságnak.
Juhász Ferenc

Debrecenben
A debreceni önkormányzati tűzoltóság helyzetéről Kovács Ferenc alezredes, okleveles tűzvédelmi mérnök, városi parancsnok nyilatkozott
lapunknak.
– A debreceni önkormányzati tűzoltóság gépjárműfecskendő állománya a kategóriának megfelelő. Vonuló
fecskendőink átlagéletkora 8–10 év.
Légzésvédő készülékekkel is el vagyunk látva, igaz, ezek életkora 15–
20 év közötti, de állandó karbantartásukról időben gondoskodunk, így
ezek alkalmasak a további használatra. Természetesen minél öregebb egy
készülék vagy más eszköz, annál többet kell költenünk karbantartására.
– Milyen személyi védőfelszerelésben dolgoznak, s hogyan szerzik be
azt?
– Mi is hasonló berendezéseket –
védőcsizma, védőruha, sisak, lámpa
– használunk, mint a fővárosiak. Jól
el vagyunk látva, minden kollegának
megvan a személyi védőfelszerelése.
A pótlás viszont nagyon nehéz, mert
normatív alapon kapjuk a költségvetési támogatást. Viszont a költségvetésben olyan pont nincs, ami a védőfelszerelések beszerzésére írna elő
normatívát. Ezen változtatni kellene.
Így a dologi kiadásokból kell kigazdálkodnunk az új felszerelési tárgyak
árát, ami nem mindig sikerül. Ilyenkor marad az újabb javítás, ami szintén a dologi kiadások terhére megy.
A nagy értékű légzésvédelmi készülékeket viszont központi beszerzés
révén kapjuk, ezeket közbeszerzési
eljárással vásárolják meg számunkra. Összességében azt lehet mondani,
hogy el vagyunk látva, ezekkel az eszközökkel.
– Használni is tudják őket a tűzoltók?
– Igen, az állomány ki van képezve
ezek használatára. Minden negyedévben füstkamrás gyakorlatot végzünk

a város arra alkalmas épületeiben.
Én is részt veszek ezeken, s látom,
hogy a kollegák mennyire sajátították az eszközök használatát. Nagyon
fontos a gyakorlás, mert a füsttel telített helyiségekben igen nehéz a tűzoltók munkája.
– Volt az utóbbi időben olyan vagy
hasonló tüzük, mint a műegyetemi?
– Régebben előfordultak hasonlóak de az utóbbi időben – hála a jó
megelőző munkának és az óvatosságnak – még pincetüzeink sem akadtak.
Lakóháztüzeink gyakoribbak, azoknál is kell légzőkészüléket használni,
amikor zárt térben oltunk.
– A magas házakhoz milyen eszközeik vannak?
– Öt éve kaptuk meg 37 méteres
létránkat, a múlt évben adtunk be
pályázatot egy még jobb, 42 méteres
emelőkosaras jármű beszerzésére,
amelynek önrészét a város vállalta,
s attól függően, hogy miképpen zajlik
le a közbeszerzési eljárás, két éven belül megkapjuk. Mindkettő alkalmas
a legmagasabb, 22 emeletes debreceni ház oltására is, úgy, hogy a 14-16
emelet magasságban a tűzoltónak fel
kell hatolni a füstmentes lépcsőházon
keresztül.
Gépjárműparkunk átlagos életkora
15 év, vannak ennél idősebb és ﬁatalabb járművek is. A műszaki állapota
mindegyiknek megfelelő, csak a régebbieket sokszor kell javítani.
– Szintén a dologi kiadások terhére?
– Igen, így van. Sajnos, a dologi
kiadások 40–50 százalékkal vannak
alulﬁnanszírozva a jelenlegi árakhoz
képest. Erre az évre 55 millió forintunk volt, de már július végéig többet költöttük. Ezt az ellentmondást
– amely nemcsak bennünket, hanem
minden magyar tűzoltóságot érint
– minél hamarabb fel kell oldani.
– Van-e elegendő tűzoltó, hogy állnak az utánpótlással?
– Létszámunk be van töltve. Nyugdíjazás és más okok miatt mostanában évente 2–3 új munkatársat kell
felvennünk. Ezeket a munkahelyeket nem is hirdetjük meg, általában
100–150 jelentkező van, akik közül
válogathatunk. Az idén decemberben lesz felvétel.
Gőz József

mindennapok

Ezen a választáson kisebbségi közösségek hozhatták létre a kisebbségi önkormányzatokat. Minden magyar állampolgár levelet kapott a kisebbségi
választásokról. Ebben a tájékoztató mellett volt egy felvételi kérelem. Aki
kisebbségi közösséghez tartozónak vallotta magát, ezt kitöltötte. A szavazni
kívánó kisebbségi közösséghez tartozó magyar állampolgár június 1. és július
15. között a nyilatkozatát eljuttatta a jegyzőhöz. Ez a bejelentkezés önkéntes volt.

KISEBBSÉGI
VÁLASZTÁSOK
A szavazó adatait a jegyző titkosan,
az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelte, s csak egyetlen egy
módon mérlegelhetett: van-e választójoga a kisebbségi közösséghez tartozó embernek, és pontosan töltötte-e ki ezt a nyilatkozatot. Ha bármilyen aggálya merült fel, erről az illető kapott egy értesítést, ami ellen
három napon belül jogorvoslatot indíthatott. Ám amíg a települési önkormányzati választási névjegyzéket
kifüggesztették, addig a kisebbségi
önkormányzati választások névjegyzéke titkos volt. A jegyző hetente tájékoztatót adott, hogy hányan vannak
a település kisebbségi választói névjegyzékén. Mert azon a településen,
amelyiken legalább harmincan feliratkoztak, ott a választási bizottság
kiírta a választásokat.
A névjegyzék a választás jogorvoslati ideje után megsemmisítésre kerül
az adatvédelmi szabályok alapján.
A jelölt olyan magyar állampolgár
lehetett, aki a névjegyzéken szerepelt,
s nyilatkozatot tett a lakóhelyén, hogy
szavazni kíván. A független jelölés
azonban megszűnt. Jelöltet olyan
szervezet jelölhetett, amely 2005. november 25-én, amikor hatályba lépett
a törvény, bíróságon bejegyzett civil
szervezet volt.

A jelöltnek nyilatkoznia kellett
arról, hogy a kisebbség képviseletét
vállalja, a kisebbség nyelvét, kultúráját, hagyományát ismeri-e, és hogy
korábban volt-e más kisebbségi önkormányzatnak a tagja, vagy tisztségviselője. Ez a nyilatkozat viszont
nyilvános, bárki bele tekinthet, mert
hogyha valaki valótlan nyilatkozatot
tesz, az kiderüljön róla.
Nagyon fontos, hogy jelölt csak kisebbségi jelölő szervezet által támogatott személy lehet. Nem kell a jelöltnek tagsággal rendelkeznie az adott
jelölő szervezetnél, mert a jelölő szervezetnek lesz fontos olyan jelöltet állítani, aki népszerű a településen,
és akit a közösség megválaszt.
Sokan kérdezik, hogy csak helyi
szervezet jelölhet-e. Nem. Egy kis falu helyi szervezete indíthat az egész ország területén jelöltet, és egy országos
civil szervezet szintén indíthat az ország egész területén jelöltet. De egyik
szervezetnek se lehet érdeke, hogy a településen ismeretlen jelöltet jelöljön.
Az egész választási rendszernek
az alapja a helyi választás. Nagyon
fontos, hogy míg eddig a kisfalvakban három jelölt esetén megtartották
a választást, most legalább öt jelölt
volt szükséges a választás megtartásához.

Új elem a területi és az országos
elektori választás. Nem külön-külön választanak a közösségek, hanem
a választásokat követő év márciusában listás választás útján jönnek létre a területi és országos önkormányzatok. Szavazni az elektorok fognak.
Szűkebb az elektori kör, mint eddig,
hiszen az elektorok a megválasztott
települési kisebbségi önkormányzati
képviselők. És csak ők. A választás
egy napon történik minden közösség esetében. Nem kell utazni, hanem az adott településen, ahol a kisebbségi önkormányzat működik,
a választási iroda vezetője megnyit
egy választókört, és addig tart a szavazás, ameddig a képviselők leadják
a szavazatukat. A szavazatukat pedig titkosan adhatják le, területi, illetve országos listára. Listát a jelölő
szervezetek állíthatnak a megyében
és a fővárosban. Ha a megválasztott
elektoroknak legalább 10 százalékát
a jelölő szervezet adta, akkor ez a jelölő szervezet állíthat listát. Nagyon
fontos az alkalmas jelöltek kiválasztása, hiszen az a civil szervezet, amelyik a legtöbb jelölti százalékot öszszegyűjti, annak van a legnagyobb
esélye, hogy az adott területi országos választáson több mandátumot
szerezzen.
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De nem elég, hogy 10 százalékot el
kell érni, hanem a megye területén,
illetve a főváros területén 10 kisebbségi önkormányzatnak kell alakulni az adott közösségből. Tehát Budapesten 10 kerületi önkormányzat
alakult mondjuk a bolgár közösségből, és a választás kiírásának napján
is működik ez a 10 közösség, akkor
a bolgár közösségben lesz fővárosi
választás.
Országos szinten ugyanezt a választást 4 helyi kisebbségi önkormányzat alakulásához kötik.
Miért ez a nagy különbség a kettő között?
Az országos választás esetében
semmiféleképpen nem kívánta megakadályozni a jogalkotó, hogy létrejöjjenek az országos testületek. Területi kisebbségi önkormányzatra viszont ott van szükség, ahol ténylegesen él a közösség. Ahol szórványban
él a közösség, ott nyilvánvalóan nincs
iskola, nincs nemzetiségi könyvtár
stb. Tehát nincs szükség arra, hogy
a megyei közgyűlésnek partnere legyen. Így tehát ez a területi szint egy
új típusú jogvédelmet szolgáló rendszer, de csak ott van rá szükség, ahol
ténylegesen a közösség él.
Mekkora lehet a testület?
Fővárosi, területi szinten 9 fős; ez
egy törvényben rögzített szám. Az országos testületek viszont – attól függ,
hogy hány önkormányzat alakult
az ország területén – létszámtól függően 15–53 fős testületig.
Az általános választást követő évben – tehát jelen esetben a 2006-ot
követő évben –, 2007. márciusi időpontra az OVB kitűzi a területi és országos kisebbségi önkormányzati választást.
Az OVB a kitűzéssel egyidejűleg
megállapítja a választható országos
kisebbségi önkormányzatok létszámát és azt, hogy mely kisebbségi jelölő szervezet állíthat listát.
A listát legkésőbb a szavazást megelőző 26. napon kell bejelenteni.
A szavazás lezárható akkor, ha valamennyi elektor a településen leadta
a szavazatát.
Az országos önkormányzatok, a területi önkormányzatok és a települési
kisebbségi önkormányzatok szintjein
új elem az összeférhetetlenség. A teleÖNKORMÁNYZAT
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pülési önkormányzati képviselőkhöz
hasonlóan egy megválasztott kisebbségi képviselő esetében összeférhetetlen, hogy központi, területi vagy helyi
államigazgatási szervezet vagy polgármesteri hivatal köztisztviselője legyen. Vagy olyan köztisztviselő, akinek a feladatkörébe tartozik az adott
kisebbségi önkormányzat. Nem lehet
képviselő az országos önkormányzat vagy települési kisebbségi önkormányzat által fenntartott intézmény
vezetője. Vagy – a már képviselőknél
ismert módon – bíró, ügyész, közjegyző stb. Nagyon fontos, hogy a törvényes működés és a szabályos gazdálkodás feltételeinek biztosításához
2005. november 25. óta az országos
önkormányzatot törvényességi ellenőrzése új dolog.
Ugyanígy új elem, hogy az országos önkormányzatok intézményeinek
költségvetési támogatása az önkormányzatok saját költségvetésébe kerül, tehát az országos önkormányzat
osztja le a saját intézményeinek a támogatást.
Nyilvánosak és átláthatóak lesznek
a döntések. Az átadás-átvételt pontosan szabályozza a törvény. Ha egy
országos önkormányzat mandátuma
lejár, a törvény pontosan rögzíti, hogy
milyen eljárás során kell átadni a vagyont, az iratokat.
A települési önkormányzatokat
érintő változások egy része már most
érvényes, más része pedig a kisebbségi önkormányzati képviselők választása után lép hatályba. Ilyen pl. – ami
később lép hatályba –, hogy csak ott
alakulhat önkormányzat, ahol 5 képviselőt választottak, hiszen most már
működnek a kisebbségi önkormányzatok.
A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére
biztosítja a működési feltételeket, sőt
ezt a polgármesteri hivatal SzMSzében rögzíteni is kell. Ez alatt értendő
az ingyenes helyiség biztosítása, ennek költségével együtt, tehát a bérleti
díj nem szabható ki. A postai kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátása és az ezzel járó költségek biztosítása, amely ezen túl nem az állami normatívát terheli. A polgármesteri hivatal természetesen továbbra
is a helyi kisebbségi önkormányzat

gazdálkodásának végrehajtó szerve,
tehát a pénzügyi iroda a nagyobb hivataloknál, jegyző a kisebb hivataloknál előkészíti a költségvetési döntéseket, zárszámadási döntéseket,
a döntést pedig a képviselő-testület
hozza meg. A képviselő-testület ülésére a jegyzőt vagy annak képviselőjét meg kell hívni. Tehát ez nem
szabadon választható. Miért? Azért
mert a jegyzőnek az ülésen kötelessége jelezni, ha a testület döntésénél
jogszabálysértést észlelt. Természetesen a képviselő-testület dönthet arról, hogy mégis megszavazza az adott
határozatot, mert határozattal dönt
a kisebbségi önkormányzat, de akkor
ennek következményét a kisebbségi
önkormányzat viseli.
Könnyített a kisebbségi testület
munkáján a jogalkotó, hiszen az eddigi 6 helyett 4 ülést kötelező megtartani és egyszer közmeghallgatást.
A közmeghallgatás sokkal fontosabb, mint ahogy azt a kisebbségi
képviselők gondolják, hiszen itt ad
számot a kisebbségi testület arról,
hogy mit tett a településen lakó kisebbségi emberekért. Amennyiben
ezen részt vesznek, mert van idejük,
az nagyon jó, és hozzá is szólhatnak.
Amennyiben nem vesznek részt, akkor az itt elhangzottakat és a döntéseket nyilvánosságra kell hozni a helyben megszokott módon. Ha ez az önkormányzat hirdetőtáblája, akkor ott,
ha ez a helyi újság, akkor ott. Aki ezt
nem veszi komolyan, a demokráciának egy nagyon-nagyon fontos eszközét veszi semmibe.
Sokan – miközben nézik a kisebbségi törvény szövegét, amelyben a feladat- és hatáskörök pontosítva vannak - sokszor azt mondják, hogy nem
változott semmi. Pedig az egyetértési és a véleményezési jog sokkal erősebb.
Ugyanis ki kell kérni a kisebbségi közügyet érintő előterjesztéseknél
a kisebbségi önkormányzat véleményét, vagy egyetértését – attól függ
melyik jogról van szó – 30 napig élhet
ezzel a jogával a kisebbségi önkormányzat. Fontos, hogyha nem él vele,
utána ez jogvesztő határidő.
De ha élt vele, és ellentétesen döntött a testület, vagy nem kérték ki
a véleményét, akkor a települési ön-
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A ’93-as kisebbségi törvény abból indult ki: egy jogállam nem tesz különbséget polgárai közt. A kisebbségi
képviselő-testületek megválasztásakor lakóhelyén bárki
lehetett választó és választott bármely megalakuló nemzetiségi önkormányzatban. De ha akartuk, magunk is jelöltté válhattunk anélkül, hogy közösségi kötődésünket
bárki ﬁrtatta volna.
A törvény kollektív jogokat adott a velünk élő népcsoportoknak, hogy ügyeik intézését kezükbe vegyék,
kulturális autonómiájukat megőrizzék. A ’94-es választások után létre is jött csaknem nyolcszáz kisebbségi
képviselet.
Ám a joggal visszaélve, egyesek kifejezetten azzal a céllal hoztak létre „álkisebbségi” szervezeteket, hogy azok
indíthassák jelöltjeiket a választásokon. Nemzetiségi
önkormányzatok alakultak olyan településeken, ahol
a képviselt etnikumnak híre-hamva sem volt. Az állami
működési költség, a pályázati pénz, az önkormányzat
által nyújtott támogatás megérte az önszerveződést. Tódultak a lelkes önjelöltek, akik életük delén ismerték fel
nemzeti hovatartozásukat.
Uniós csatlakozásunkkal változtak az alkotmány rendelkezései: a kisebbségi önkormányzatokat kizárólag
saját tagjaiknak kell létrehozniuk. A kérdésre, hogy ki
tartozik az adott közösséghez, az önálló kisebbségi névjegyzék ad választ: 2006. június 1-je és július 15-e között
írásban nyilatkozhattunk hovatartozásunkról, a névre
szólóan megküldött nyomtatványon. A helyi választási
bizottság akkor tűzte ki a választást az adott településen,
kerületben, ha ott legalább harminc, kisebbséghez tartozó választópolgár regisztráltatta magát. Nem lehetett
függetlenként próbálkozni. Csak olyan szervezet színeiben indulhattunk, amelynek alapszabályában szerepel
az adott kisebbség képviselete. A választói névjegyzékre való feliratkozás önkéntes volt. A jog abszolutizálja
az egyén nyilatkozatát. Semmit se kell igazolni, szavainkat nem vonhatja kétségbe senki.
A jelölteknek írásban kell beszámolniuk nyelvtudásukról, eddig betöltött tisztségeikről. Ez nyilvános. A falvakban ismerik egymást az emberek. Tudják: hányan, kik
tartoznak egy-egy nemzetiséghez.
A kisebbségi jogok országgyűlési biztosa szerint azonban elfogadhatatlan, hogy a törvény kizárja a választói
névjegyzék összeállításából az érintett népcsoportot.
Amikor az állam szociális támogatást nyújt, ki dönt arról, ki a rászoruló? Az állam. Különben mindenki rászoruló lenne. Nem megoldás, hogy az egyén nyilatko-

kormányzat döntése ellen jogorvoslatért fordulhat az illetékes közigazgatási hivatalhoz a települési kisebbségi
önkormányzat.
A hivatal a döntést soron kívül kivizsgálja és indokolt esetben jogorvoslatért a bírósághoz, alkotmánybírósághoz fordul, de a kisebbségi ön-

kormányzat kezdeményezésére ebben
az esetben – ha a közigazgatási hivatal
egyetértett – a megtámadott döntés
halasztó hatályú.
Mi ennek a lényege?
Ha a települési önkormányzat –
egyetértési jog esetén – ellentétesen
dönt, mint a kisebbségi önkormány-

zatára alapozzuk a közösséghez való tartozást. Bármit
állíthatok, amíg a magánszféráról van szó. De amint államilag garantált jogok kapcsolódnak kijelentésemhez,
azt ellenőrizni kell. Megjegyzendő: a 2004-ben elfogadott törvényből a Fidesz nyomására fontos passzusok
kimaradtak. A kormány javaslata megegyezett a biztos
ajánlásával: állítson fel minden országos kisebbségi önkormányzat települési jegyzéket. Jelölje meg, hol élnek
a tagjai. E helyeken a kisebbség polgárai közül létrejött
volna egy háromtagú „névjegyzékbizottság”, amely meghatározott kritériumok alapján, vétójoggal felvértezve
dönthetett volna a jelöltekről. Az új rendszer is a viszszaélőket bátorítja, mondja az ombudsman. Egy életen
át lobogtatják majd az identitásukat igazoló állami papírt, amely a nyilatkozatukon alapul. Azok viszont, akiket a történelmi atrocitások emléke bizalmatlanná tett
minden állami intézménnyel szemben, el sem jutnak
a szavazófülkéig.
Ez idáig a többség is szavazott a kisebbségi testületek
tagjaira. Odáig legalább már eljutottunk, hogy az alkotmányos rendelkezés érvényesül. A lebonyolítás módja
azonban nem jó, hiszen az érintett közösségek ki voltak
zárva a folyamatból. Az eredeti javaslat szerint maguk
a közösségek végezték volna el a regisztrációt. Ki lenne
illetékesebb annak megítélésében, hogy hol húzódnak
egy közösség határai, mint ők maguk? A módosítás egyik
célja az etnobiznisz megelőzése, kiszűrése volt. Ezt nem
sikerült elérni.
A 2001-es anonim népszámláláskor megtörtént a magyarországi nemzetiségi lakosság összeírása. Több mint
száz olyan település van, ahol a népszámláláskor tíz alatt
maradt a magukat németnek, vagy romának vallók száma, és mégis alakult kisebbségi önkormányzat. Milyen
nemzetközi tapasztalatokra lehetett volna támaszkodni?
A kisebbségi választásokkal kapcsolatban a kritika fő tárgya, hogy nem lehet tudni, ki a választópolgár és ki nem
az. Sok jó példa van, amelyekből annál is könnyebb lett
volna átvenni, mert a horvátországi, szlovéniai magyarok
maguk határozzák meg, hogy ki a magyar.
A nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviselete még mindig nem valósult meg. Az Alkotmánybíróság 1992-ben mondta ki először, hogy alkotmányos
mulasztásban van maga az Országgyűlés. Nemzetközileg kellemetlen lenne, de tisztességesebb lenne megvallani, hogy ez nem működik, s törölni az alkotmányból
ezt a passzust.
Aczél

zat, nem hajthatja végre a döntését.
Kénytelen lesz egyeztetni, megkeresni
a megoldást, mert egy iskola igazgató nélkül nem maradhat addig, amíg
a bíróság egy-másfél év múlva dönt.
Tehát kénytelenek egymással kapcsolatot tartani.
A. G.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

25

ÖNKORMÁNYZAT

KÉPZELT
Amint az eddig is sejthető volt, az önkormányzati reform egyrészt a közoktatási, másrészt a helyi hatóságokat
érintő igazgatási területeken kezdődhet meg 2007-ben. Ha az Országgyűlés feles többségével átvihető törvénymódosítási lehetőségekből indulunk
ki, ezek egyaránt érintik az önkormányzatokat, a regionális intézményrendszert és a kistérségi szintű társulásokat.
Az utóbbiakat már számos, a jövő
évi költségvetési tervek között szereplő tétel is ösztönözné a megújult
működésre. Egyes feladatok kistérségi szintre terelésében nagy szerepe lehet a normatív támogatások
átszabásának: csökken az alapnormatívák száma és összege is, az így
adódó többletforrás pedig a kistérségi
és mikrotérségi intézményfenntartáshoz kötődik majd. A feladatellátás
átalakítását jelzi, hogy 2008-tól a települési jegyzői feladatok 60 százaléka
a kistérségi központ településjegyzői
hatáskörébe megy át. Ez többek között az igazgatási kiadások lefaragásában is jelentős előrelépést hozhat,
ösztönzőleg hat ugyanis az ezer alatti
lélekszámú települések körjegyzőséghez való csatlakozására. Az utóbbiaknál pedig a támogatás emelkedése valószínűsíthető.
Jelentősebb megtakarítást a közoktatásban a ﬁnanszírozott pedagógusi
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helyek, vagyis a szükséges kapacitás
jövő évi meghatározása hozhat, a szociális ellátórendszert pedig inkább
középtávon igazítják majd a lakosságszámhoz rendelt szükségletekhez.
Utóbbi meghatározását nagyban segíti majd a jövőre létrehozandó országos nyilvántartás.
Kétharmados szavazati többséghez
kapcsolódó jogalkotási lehetőségek
híján az önkéntes regionális feladatellátás erősítésével élhet a kormányzat.
Ennek kapcsán egyrészt alulról, a települési és megyei szintről, másrészt
a központi kormányzattól vándorolhatnak át, például az útépítéssel és –
fenntartással, a közlekedéssel, a Volán-társaságok beszerzéseivel, a közmunkával és foglalkoztatással, egyes
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos feladatok és források a regionális
döntéshozói szintre. Ezen pénzeknek
egy része már a 2007-es költségvetésben is külön, a régiókra vonatkozó,
az egyes régiókra lebontott fejezetben
szerepel majd. E fejezet elköltéséért
pedig az önkormányzatokat és a területfejlesztést felügyelő miniszter
lesz a felelős, a döntésekbe bevonva
többek között a regionális fejlesztési tanácsokat, a megyei közgyűlések
elnökeit, a megyei jogú városok polgármestereit, a kistérségi társulások
elnökeit.
A regionális társulások ösztönzésében persze az uniós forrásoknak
is kiemelt szerep jut, a másik, vagyis
a számos feladattól „megszabadított”
megyék oldalán pedig többek között
az igazgatási kiadások csökkentésével
lehet számolni. A megyei normatív
támogatások összege 2007-ben várhatóan hétmilliárd forinttal lesz kevesebb, mint 2006-ban (olyan jogcímek
szűnnek meg például, mint a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése,
az állatkerti támogatás vagy a sportpályák felújítása).
A tervezett reform lényeges eleme a
gazdálkodási fegyelem erősítése egy-

részt a hitelfelvételi gyakorlat feltételeinek szigorítása, másrészt a válságköltségvetésből finanszírozható
közszolgáltatások körének szűkítése révén – utóbbi részben a kikerülő
feladatok kistérségi szintre terelését
segítené elő. Fontos változás, hogy
szigorú feltételekhez kötnék az önhiki (önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű önkormányzatok támogatása) igénybevételét. A jogosult települések lélekszáma ugyan az eddigi
500 helyett 100 fő is lehet, ám pénz
csak akkor jár, ha körjegyzőséghez
tartozik a település, 2008-tól pedig
általában csak akkor, ha a kistérségi szinten támogatott feladatot nem
egyénileg, hanem a társulás keretében látja el.
Emellett jelentős változások lennének a számviteli és gazdálkodási
ellenőrzést illetően is: az uniós támogatásoknál nagyobb szerep jut majd
az Államkincstárnak, a könyvvizsgálatot pedig az Állami Számvevőszék
felügyeli majd. S hogy ezek tapasztalatai ne maradjanak haszontalanok,
növelik az önkormányzati vezetők
felelősségét, magyarán szankcionálhatóak lesznek döntéseik miatt.
Lényeges kérdés az évek óta napirenden lévő, ugyanakkor változatlanul hagyott önkormányzati ﬁnanszírozási rendszer átalakítása. A cél az,
hogy a helyi adórendszer változtatásával növeljék az önkormányzatok
helyi bevételeinek arányát, ugyanakkor az országos egységes ingatlanadó
mellett nem lesz arra lehetőség, hogy
– részben politikai megfontolásból –
jelentős bevételi tételekről lemondjanak, vagyis ne vessék ki az adót a helyi
hatóságok.
Az ingatlanadót 2008-tól vezeti be
a kormány, kérdés, hogy ez csak a lakáscélú, avagy a céges ingatlanokra is
vonatkozik-e majd (a pénzügyi tárca
utóbbi megnyilvánulásai alapján viszont elképzelhető, hogy csak a lakáscélú ingatlanokra). Az iparűzési
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adóteher emellett csökkenhetne vagy
a mérték vagy az adóalap módosítása révén, a későbbiekben pedig megszűnne ez az adónem, esetleg más
helyi adók emelkedése mellett. Az
adóadminisztráció – hasonlóan néhány egyéb igazgatási tevékenységhez
– kistérségi szintre kerülne.
A tervek tehát az eddig kommunikált regionális és kistérségi feladatellátás felé terelő irányba mutatnak
(kétharmados törvények megszavazása híján többnyire a feladatok újraszabása és az ezekhez társított költségvetési összegek átcsoportosítása,
csökkentése révén). A reform megvalósíthatóságával kapcsolatban kérdés
viszont, hogy az nagyban függ a települési önkormányzatok lépéseitől,
hogy a források és feladatok áthelyezése okozta problémát racionalizálással, valós átalakítással, vagy a hiány,
illetve hitelfelvétel növelésével próbálják megoldani (igaz, utóbbit is erősebben korlátoznák, mint ma). Lényeges továbbá, hogy valóban erősödjön
a pénzügyi fegyelem, ami egyébként
az Állami Számvevőszék tapasztalatai szerint ma is jelentős kívánnivalókat hagy maga után, ám a rendszeres ellenőrzések hatására érzékelhető
a fejlődés. Nem lehet megfeledkezni
az önkormányzati választások eredményéről sem, amelynek révén egyfajta „társbérlet” alakult ki a koalíciós
kormány és a nagyrészt ellenzéki vezetésű önkormányzatok között.
A közoktatásban a pedagógusok
óraszámemelését (ez heti 22-ről 24re nőtt) az elismert pedagógusi státus
bevezetése jelentené a legnagyobb változást. A költségvetés 2007 szeptemberétől, hároméves átmeneti rendszerben csak a javasolt képlet alapján
adódó pedagóguslétszámot ﬁnanszírozza majd, vagyis megszűnne az elmúlt években kialakult gyakorlat: hiába csökken a közoktatás támogatása,
a kiesést nem a feles kapacitás, vagyis
a pedagóguslétszám csökkentésével

orvosolják az önkormányzatok. A létszámot pedig az adott évfolyamcsoport összes tanulólétszáma, az átlagos
csoportméret, a heti foglalkozási időkeret és a kötelező óraszám alapján
határoznák meg. Az új szabályozás
felmenő rendszerben teljes körűen az
első óvodai csoportokat, az 1., az 5. és
a 9. osztályos évfolyamokat érintené,
így ezeknél a megtakarítás egésze jelentkezne, a többi évfolyamon pedig
hároméves csúszással, amit a költségvetés pótlólagos forrással ﬁnanszírozna.
Tovább szigorítaná ezt a rendszert,
hogy némileg ismét átszabnák a pedagógusok óraelszámolását: kikerülne
a kötelező órák közül a pedagógiai
dokumentumok készítésére és a tanulói felügyeletre szánt idő. Utóbbi feladatot pedig a tervek szerint lehetőleg
több iskola együtt látná el (ahol ezt
a kapacitások és igények szükségessé
teszik), ezt a napközis és tanulószobai
foglalkozásokra szánt időkeret csökkenésével ösztönözné a kormány.
Emellett pontosítanák az önkormányzatok közoktatással kapcsolatos
feladatainak meghatározását is. A felnőtt oktatásban például csak az általános műveltséget adó évfolyamokra,
és a szakképzésben pedig csak az első
képzésre maradna meg az ingyenesség, a felnőttképzés térítéses részénél
és a második szakképzésnél minimális térítési díj várható a munkaanyag szerint. Átalakul a nevelési tanácsadói és a pályaválasztási tanácsadói rendszer is: az utóbbi átkerülhet
a munkaerő piaci tanácsadást végző
szervhez (vagyis a munkaügyi központokhoz) is. A tanulási és magatartási rendellenességgel küzdő gyerekek
után megszűnik a külön támogatás.
Szigorodna továbbá jövőre, vagyis
a rászorultsághoz kötnék az ingyenes tankönyvellátást és az ingyenes
vagy támogatott étkeztetést. A kistérségi közoktatási társulások létrejöttét
pedig olyan negatív ösztönzőkkel se-

gítenék, mint a bejáró és a kistelepülési normatíva megszüntetése (az így
felszabaduló pénz a kistérségi szervezetekhez kerülne).
Szociális háló: munkára ösztönöz
A szociális rendszer átalakításában
a fő csapásirány a feladatmeghatározás pontosítása, minőségi és mennyiségi standardok bevezetése, valamint
a mai negatív, vagyis a munkavállalástól elterelő tényezők kiplántálása
a rendszerből. A szociális segélyezést
így már 2007-ben is úgy alakítanák át,
hogy az a munkavégzésre ösztönözzön. Kiterjesztenék a kedvezményezettek együttműködési kötelezettségét, aki közmunkát vállal, a szociális
ellátásának csak egy részét (nyilván
a közmunka díjával csökkentett) kapná meg, de az is elképzelhető, hogy
a segélyösszeg gyermekre jutó részét
természetbeni ellátás formájában adná az önkormányzat. Némileg átalakítanák (összevonásokkal, az igénybevételi szabályok pontosításával,
csökkentéssel) a szociális normatív
támogatások rendszerét. Ez – a pedagóguslétszámhoz hasonlóan – a kapacitásszabályozást készítené elő, de
az átcsoportosítással bizonyos összegeket a kistérségi szintre terelnének
át.
É. G.

Megfelezzük
telefonszámláját!
Ha szeretne akár 50%-ot is megtakarítani
jelenlegi vezetékes telefonszámláján
Hívjon, vagy küldjön e-mailt MOST!
Telefon: +36 1 453 3135
e-mail: sales@intellicom.hu
Cégünk a konkrét árajánlatot a telefonköltségei elemzése után készíti el.
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Szüreti mulatság Vajtán A folytatásra szavaztak
A térség legszebb, legméltóságteljesebb szüreti felvonulását rendezték meg Vajtán a minap.
Az iskolaudvaron gyülekeztek a népviseletbe öltözött
felvonulók. A gyalogos menet után következtek a feldíszített kocsik. Elől a bíró kocsija, azután egy hintó, amelyen
a volt polgármester, Bozai István és felesége, vele szemben pedig a most megválasztott polgármester, Térmeg
György és felesége ültek. Mind a volt, mind a most megválasztott polgármester szerint ilyen ünnep még sohasem
volt a faluban.
A nyertes ötvenegy esztendős nagyvállalkozó ide nősült és itt él harminc éve. A kis településen mindenki ismeri, mert a róla elnevezett Térmeg Kft. ügyvezető igazgatója, amely társaság árufuvarozással és mezőgazdasági
tevékenységgel foglalkozik, növénytermesztést és állattenyésztést is beleértve.
Szeretné elérni, hogy a falu lakóinak a jogai és a kötelezettségei legyenek némileg egyensúlyban. Sürgetőnek
tartja továbbá a helyi temető rendbetételét, valamint,
hogy önálló katolikus plébánosa legyen ennek a községnek, amely a teljesen felújított Zichy-kastélyáról, s az ott
folytatott egyházi egyetemi oktatásról híres. Ahhoz, hogy
egyetemi falu legyen, csatornázni kell, s elérendő cél a takarékszövetkezet visszatelepítése. A termálfürdő fejlesztésére a tulajdonos Fejér megyei önkormányzat pályázatot írt ki.

Tiszaburának alig háromezer lakója van. És az önkormányzati választáson a választásra jogosultak 81 és fél
százaléka szavazott. Többségük (65 százalékuk) Farkas
Lászlóra, a Fiatal Romák Országos Szövetségének polgármesterjelöltjére. Emellett az e szövetség által jelölt
képviselők lettek mind a falu, mind a helyi kisebbség vezető testületének tagjai. Helyi kisebbség? De hát a cigányok többen vannak Tiszaburán, mint a nem cigányok.
Igaz, nem sokkal. A választásra jogosultak körében pedig semmiképpen, mivel a választásra nem jogosultak 90
százaléka cigány. Azaz, a helyi képviselő-testület cigány
tagjaira és az ugyancsak cigány polgármesterre a nem cigányok egy része is szavazott. Immár másodízben. Négy
éve, amikor először lett cigány vezetője és képviselő-testülete a község önkormányzatának, a falu többsége a változtatásra adta voksát, most, amikor vezetőjét és testületét másodszorra választotta meg, a folytatás szükségessége mellett döntött.
Tiszaburán a munkanélküliségi ráta hatvan százalékos, és az elmúlt négy évben az önkormányzat több mint
100 millió forintot munkahelyteremtésre, közmunkára
fordíthatott. Ezt a hasukon is érezhették a szegény emberek, akik jó néhány éve már munkanélküli státusban
voltak otthon. Nagyon sokat jelentett nekik adott esetben
egy két–három hónapos, vagy féléves munka, amelyet
az önkormányzat tudott a számukra nyújtani.

TÁRS A MUNKÁBAN

Több, mint egy határidőnapló. Kézikönyv jellegű, az állam- és a közigazgatás területén dolgozó, illetve az iránt érdeklődő szakemberek számára készített hasznos adatok és információk tára.
Az elmúlt évek tapasztalatait ﬁgyelembe véve a kalendáriumot tartalmilag és formailag is
folyamatosan megújítottuk. Önálló fejezetben foglalkozunk az EU intézményrendszerével és
ismertetjük a magyar EU-képviselők névsorát, az intézményekben elfoglalt helyüket, tisztségüket és elérhetőségüket. Formailag pedig sikerült egy olyan újszerű agendát létrehozni, amely
ötvözi a napi és heti előjegyzési naptár előnyeit.
Ezért ﬁgyelmébe ajánljuk minden polgármesternek, önkormányzati képviselőnek, a közigazgatási hivatalok, illetve a megyei és a regionális területfejlesztési tanácsok dolgozóinak. Mindazoknak,
akik közszolgálati feladatot látnak el, a közigazgatásban dolgoznak, illetve a közigazgatás iránt érdeklődnek, és munkájuk során igénylik az ilyen irányú tájékozottságot.
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Tökfesztivál Rácalmáson
Tökfesztivál mozgatta meg a rácalmásiak fantáziáját: tökkompozíciók, -rajzok és -ételek sokaságát vonultatták fel
a háromnapos rendezvényen.
Mire jó a tök?
Akinek az evésen és a töklámpáson kívül más nem jut
eszébe, az némi gondolatébresztő erejéig elmehet ilyenkor ősszel Rácalmásra, hogy lássa, mennyi színpompás
alkotás készülhet belőle. Formáját tekintve egyszerűnek
nevezhetjük a sütőtököt, viszont ha az éppen Döbrögi úr
fenekeként kandikál ki a nadrág és az ing közül, már jót
derül rajta az ember. Aztán ott vannak a színükben és formájukban hallatlan változatosságot kínáló dísztökök: kosárba rakva gyönyörűek. De ékei lehetnek a szökőkútnak,
formálhatnak varangyosbéka-királyt, tökfejet, süngyereket. Mindezeken felül is számos látványosságot – például
íjászbemutatót –, kiállításokat, délutánonként igényes kulturális műsort vonultattak fel a háromnapos tökfesztivál
szervezői. Szalai Árpád, a Rácalmási Faluvédő Egyesület
elnöke honosította meg tavaly a rendezvényt.
Az egyesület tagjai alkotják elnököstől az önkormányzat tizenegy tagú képviselő-testületét, az élén Schrick István polgármesterrel, aki a helyi választók 100 százalékos
támogatását élvezte volt.
A rendezvény iránt pedig az idén már akkora volt az érdeklődés, hogy a művelődési ház és a körülötte lévő szabad terület szinte kicsinek bizonyult. Az elnök elárulta: a községben nagyon sokan termesztettek dísz-, sütő- és takarmánytököket erre a célra, ő például összesen
2300 darabbal kápráztatta el a vendégeket. Az iskolások
és az óvodások kompozíciókkal készültek, a lakók pedig
az utcafront tökös díszeivel járultak hozzá a falu fesztiváli hangulatához.

Kistérségi üzenet
Ismét Filep Miklós zánkai polgármestert választotta elnökévé a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tanácsa. A Balatonfüred mellett tizenkilenc községet tömörítő társulás alelnöke dr. Bóka István füredi polgármester
lett, a pénzügyi bizottságot Nagy András balatonszőlősi
polgármester vezeti, az elnökség tagja még Ambrus Tibor
csopaki és Kemendy Miklós balatonakali polgármester.
Az ellenzéki alelnök kivételével az elnökség minden
tagja független.
A tanács ülésén elfogadták a kistérségi közbiztonsági
és bűnmegelőzési koncepciót, amely a jelenlegi helyzet
feltárása mellett rögzíti a célokat, az érintett szervezetek együttműködését segítő kereteket. A polgármesterek
az eddiginél nagyobb segítséget várnak a rendőröktől
a közlekedési problémák megoldásában, több és gyorsabb információt várnak a rendkívüli események idején.
Így például időben szeretnének hírt kapni az esetleges
pincefeltörési sorozatok elindulásakor, hogy maguk is
felléphessenek a közbiztonság javításáért.

KÖSZÖNTÕ

A demokratikus jogállam meghatározó, jeles eseményét ünnepeltük szeptember 30-án.
Tizenhat esztendővel ezelőtt ezen a napon élhettek először hazánk választópolgárai azzal a lehetőséggel, hogy szabadon választott helyi önkormányzatokat hozzanak létre.
A történelmi fordulópont európai értelemben is
korszerű helyi önkormányzati rendszert hívott életre, amely ötvözi hazánk haladó önkormányzati hagyományait a nemzetközi tapasztalatokkal.
Fontos emlékeztetnünk arra, hogy az önkormányzati rendszer létrehozása máig példa nélkül
álló szakmai és politikai konszenzus mentén történt meg.
A kormány arra törekszik, hogy ez az egyetértés a rendszer továbbfejlesztésében is megnyilvánuljon.
Ma már elmondhatjuk, hogy a választópolgárok és választott képviselőik méltó módon éltek
a lehetőséggel.
Sokáig szunnyadó alkotó energiák szabadultak
fel. Anyagiakban és szellemiekben gyarapodtak településeink, és velük országunk.
Honﬁtársaink mindenütt sajátjukként tekintenek településükre, és egyre magasabb igényeket támasztanak a helyi közszolgáltatások és általában
a közigazgatás iránt.
A mindig meg-megújuló kihívásokra csakis a stabilitás-rugalmasság koordinátarendszerében válaszolhatunk. Hiszen egy autonómiára és szabadságra épülő rendszer is összeomolhat a felelősség öszszetartó ereje nélkül.
A Helyi Önkormányzatok Napján tisztelettel
köszöntjük azokat a helyi közéleti személyiségeket,
akik megjelenítik és élővé teszik a törvény betűit, kibontakoztatják a helyi közösségek alkotóerejét.
A polgármesterek, az önkormányzati képviselők, jegyzők és a hivatali köztisztviselők helytállása, biztos alapokon nyugvó szakmai tudása, áldozatkészsége a garancia az önkormányzati eszme
fennmaradására.
Illesse külön köszönet az önkormányzati érdekszövetségek munkáját, amely érdemben gyarapítja a rendszer felelős és konszenzusos megújulás
folyamatát.
Kívánjuk, hogy valamennyien jó egészséggel
és eredményesen végezzék továbbra is munkájukat, rászolgálva választóik, ügyfeleik megbecsülésére, bizalmára.
Gyurcsány Ferenc

Dr. Lamperth Mónika
A Települési Önkormányzatok
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Az önmagában is bonyolult, és az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyre
gyakrabban változó törvényi keretrendszer a települések önkormányzatai
által működtetett gondozási központok adminisztratív, jelentési feladatait is
folyamatosan növeli. Ilyen folyamatosan változó szabálykörnyezetben a papír alapú nyilvántartás hibamentes, szakszerű vezetése jóval nehézkesebb,
mint a számítógépes adatrögzítő rendszerek alkalmazása, amelyek a digitális adattárolás minden lehetséges előnyét kihasználva egyszerűsítik a feladatokat. Sok helyütt a hasonló rendszerek üzembe állításának előnyei évek
óta ismertek, a gondot — és emiatt a megvalósulás kudarcát — a bevezetés
jelentős költségei jelentették. Ezen segíthet Wywgroup cégcsoport és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) összefogásával
kialakított pályázati lehetőség, amelynek nyertesei jelentős anyagi támogatással vezethetik be a számítógépes nyilvántartási rendszert a település gondozási központjaiban.

Pályázati felhívás
települési önkormányzatok számára
A változott és bővült szociális alapszolgáltatások köre meghatározott.
Étkeztetés: napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak, akik azt önmaguknak más
módon nem képesek megoldani. A szolgáltatás igénybe vehető helyben fogyasztással,
az étel elvitelével, lakásra szállítással.
Házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Szociális és lelki támogatást nyújt.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú
vagy fogyatékos személyek részére az önálló
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítására nyújtott ellátás.
Támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos
személyek ellátása lakókörnyezetükben, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások
elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson
belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
Szolgáltatásai: információnyújtás, személysegítés, szállítás.
Nappali ellátás (idősek klubjai): az ellátást
igénybe vevők szociális, egészségügyi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust
biztosító közösségi szolgáltatás. Célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős
ember szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, az elmagányosodással
járó káros hatások megelőzése.
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Bentlakásos, átmeneti elhelyezés (időskorúak gondozóháza): megfelelő gondozást
biztosít azoknak, akik életkoruk, egészségi
állapotuk vagy egyéb kedvezőtlen körülmények miatt átmenetileg folyamatos gondozást, illetve felügyeletet igényelnek. Az ellátás legfeljebb egy évig tarthat.
A wywORG Gondozó 2.11 For Windows
szoftverrendszer ezen megváltozott szolgáltatás- és követelményrendszer áttanulmányozása után a gondozási központ vezetőinek igényei szerint lett kialakítva, a kibővült adminisztrációs feladatkör kezelése
a rendszer használatával jelentős mértékben
egyszerűsödik és gyorsul.
A részletes Gondozott Kartonrendszerben rögzíthetőek a különböző ellátási formákhoz kapcsolódó adatok. A reggeli, ebéd,

vacsora, teljes étkezés heti vagy havi rendelése a gondozottak tetszőleges csoportjának,
egyszerűen kezelve az ünnepnapok/munkanapok esetleges cseréjét is. Az ellátottak által
igénybe vett szolgáltatásokat egységes megjelenésű felületeken egyszerűen, gyorsan lehet rögzíteni. A szolgáltatás-kartonok kitöltését gyorsítja, hogy ahol lehetséges a mezők
kitöltése előre meghatározott, de bővíthető
listákból, gyakorlatilag egy kattintással történhet. A szoftver az APEH és Pénzügyminisztérium által megkövetelt formátumú
hivatalos számlát készít a felhasználó által
meghatározott tetszőleges csoportosításban.
A számlakészítéskor a szoftver természetesen ﬁgyelembe veszi a törvényben meghatározott százalékos ﬁzetési határokat, és az intézmény által meghatározott sorrendben
automatikusan méltányol. (Például, ha egy
ellátott esetében a havi étkezési és gondozási díj meghaladja a jövedelme 30 százalékát,
akkor amennyiben a szoftvert úgy állították
be, a gondozási díjból automatikusan csökkenti az árat.) A kiállított számlákon lévő
adatok helyességét még a kinyomtatás előtt
ellenőrizni lehet. Az elkészített számlákról
összesítés is készíthető. A számlák kiegyenlítésének rögzítése alapján lehet listát készíteni a díjﬁzetéssel esetleg hátralékban lévő
ellátottakról.
A téves, vagy ki nem egyenlített számlák
sztornózhatók, a csak részben kiﬁzetett díjról is készíthető számla, a korábbi számlák
újranyomtathatók.
A szoftverrel pillanatok alatt, egyszerűen
lehet elkészíteni a szükséges kimutatásokat. Valamennyi, az intézmény által nyújtott
szolgáltatásról éves, vagy adott időszakra
vonatkozó összesítés készíthető, szolgáltatásformától függően különböző szempontok szerint.

Pályázati forma, egyedi elõnyökkel
A TÖOSZ és a Wywgroup cégcsoport együttműködésének köszönhetően ezen pályázat
keretében a wywORG Gondozó szoftverrendszert 50 százaléka vissza nem térítendő támogatással lehet bevezetni. A támogatás szociális gondozási központonként pályázható,
több központot üzemeltető nagyobb települések egyszerre igényelhetnek minden szociális
központ számára vissza nem térítendő támogatást.
A wywORG Gondozó 2.11 rendszer listaára (egy központ számára): bruttó 429 360 Ft.
A nyertes pályázatok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke: bruttó 214 680 Ft.
Pályázhat minden szociális gondozási központot üzemeltető települési önkormányzat.
Pályázni kitöltött, aláírt adatlappal lehet, amelyhez csatolni kell az ott felsorolt okmányok fénymásolatát. Az így létrejövő pályázati anyagot kell eljuttatni a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége címére. (1067 Budapest, Eötvös u. 10.)
A pályázatok beadási határideje 2007. március 20.
A kiírás szerint maximálisan 500 gondozási központ kaphat ilyen formában támogatást,
az elbírálás során a TÖOSZ-tagság előnyt jelent. A pályázati útmutató, és adatlap megtalálható és letölthető a TÖOSZ, illetve a wywORG honlapjain: www.wywgroup.hu
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KEDVEZŐ TÉLI GÉPVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG!
Fizetési feltételektől függően óriási árkedvezményeket biztosítunk:
hóekékre, sószórókra, pótkocsikra, fűkaszákra, egyéb adapterekre.

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS
KOMMUNÁLIS MUNKÁT
VÉGZŐ CÉGEK FIGYELMÉBE
A kommunális feladatok
elvégzésére kiváló társ a multifunkciós

PRONAR 320AM
38 LE-s Mitsubishi motoros alapgép és adapterei

RENDKÍVÜL SZÉLES ADAPTER
VÁLASZTÉK

Hóeke, sószóró, úttisztító kefe, fűnyíró, fűkasza,
rézsűkasza, gémes rézsűkasza, Y késes
és kalapácsos zúzó, gödörfúró, talajmaró, árokásó,
eke, permetező-, vegyszerezőgép,
3,5 tonnás össztömegű három oldalra billentő
PRONAR pótkocsi, ágaprító (komposztáló),
szippantókocsi, homlokrakodó stb

KIMAGASLÓAN JÓ ÁR - ÉRTÉK ARÁNY, KIVÁLÓ REFERENCIÁK!
KEDVEZMÉNYEINK:

• Személyre szabott árak
• Ajándék sószóró berendezés
• Kedvező ﬁzetési feltételek: részletﬁzetés, gépbérlet, lízing
• Ingyenes házhoz szállítás és első szerviz
Fentiekkel kapcsolatban kérjen tájékoztatót, vagy
személyes konzultációt!

PEGAZUS HUNGARY KFT
4030 Debrecen
Monostorpályi u.7.
Tel/fax: 52-479-200
Mobil: +36 30 9 783 877
Email: pegahu@pegahu.hu
Web: www.pegahu.hu
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Biztonságos játszóterek,
korszerû sportpályák
A GRANUFLEX kft 1989
óta gyárt hulladék gumiabroncsokból - gumiõrlemény
felhasználásával - ütéscsillapító burkolólapokat, amelyeknek az alkalmazása ma
már a játszóterek biztonságához elengedhetetlen.

nyítványai garantálják, amit a
TÜV Produktservice intézet
folyamatosan ellenõriz.

Az újrahasznosított gumiõrlet
és a rendkívül rugalmas kötõanyag keverékébõl gyártott
lapok kíváló tulajdonságai :
 idõtálló, nagy rugalmasság, amit a természetes
gumi alapanyag garantál
 vízáteresztõ képesség,
 csúszásmentesség
 zajcsökkentés,
kopogóhang-gátlás
 fagyállóság
 karbantartás-mentesség

A termékcsalád
rendkívül
széles választéka szinte minden
igény kielégítésére alkalmas. A
10 különbözõ lapvastagság (15
és 100 mm között), a 3 különbözõ lapméret, a piskóta alakú
„gumitégla”, a nagyszámú kiegészítõ elem, és mindezek 6
alapszínben és 27 exkluzív
színösszetételben lehetõvé
teszik a legkülönbözõbb
A GRANUFLEX burkolatok funkcionális és esztétikai
ezért
igények egyidejû kielégítését.
 a játszóterek, óvodák,
játszótéri felszerelései Burkolati választékunkat a
szabványban elõírt esés- közel 20 éves szakmai tapaszvédõ, biztonsági burko- talattal készített hagyomálataként,
nyos és mûanyag sportpá iskolák, mozgássérültlyaburkolataink,
otthonok játékterei, sportudvarai rugalmas burkola- játszótéri ajánlatunkat pedig
taként,
az általunk gyártott és
 uszodák, strandok medenforgalmazott MSZ EN 1176
céi körüli csúszásmentes,
sz. szabvány szerint minõsírugalmas, balesetvédõ
tett, korszerû, biztonságos
járófelületeiként,
jászószerink teszik teljessé.
 és még számos felhasználási területen
egyaránt jól alkalmazhatóak.
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honlap :
A GRANUFLEX termékek
www.granuflex.hu
állandó minõségét az 1994.
évben bevezetett ISO 9001 GRANUFLEX Kft
minõségbiztosítási rendszer, 1037 Budapest, Bécsi út 269.
valamint az esésvédõ lapok Tel.: ( 1 ) 453 - 0400
MSZ EN 1177 sz szabvány Fax : ( 1 ) 453 - 0006
szerinti TÜV minõségi bizo- E-mail : info@granuflex.hu

