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A politikai pártok számára novemberre egy csapásra fontossá váltak az önkormányzatok. Fel-
értékelődésükben mindkét oldalnak jelentős szerepe volt, van, illetve lehet. Erről a tényről, il-
letve lehetőségről olvashatják Zongor Gábor tanulmányát lapunk 4–7. oldalán.

A hét új település 7895 választópol-
gára közül 4276 szavazott érvénye-
sen. Az érvényes szavazatok kisebb 
részéből 368 jutott az egy MSZP-s, 
175 az egy helyi civil szervezet ál-
tali, s 154 az egy fideszes polgár-
mesterjelöltnek. A voksok nagyobb 
részét, összesen 3579-et a tizenhét 
független jelölt kapta. Közülük a hét 
győztesre a hét településen összesen 
2629-en szavaztak. Írásunkat a fal-
vakról és első embereikről a 12–17. 
oldalon olvashatják.

Konvergencia, avagy az összehajlás szerpentinszalagjai hálózzák be a tele-
pülések önkormányzatait. Csakazértis boldog új évet kívánunk nekik.
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har
cok Az 1990-es politikai rendszerváltozás óta 2006-ban ötödször tartottak Ma-

gyarországon tavasszal országgyűlési, majd ősszel önkormányzati választá-
sokat. Ez a választási év azonban jelentősen eltért a korábbiaktól. Egyrészt 
most fordult elő először, hogy a kormányzó pártok folytathatták a kormány-
zást, vagyis nem kapott lehetőséget az ellenzék a kormányváltásra, másrészt 

ugyancsak először a megyei közgyűlésekben nem a kormánypárti frakciók kerültek több-
ségbe, gyakorlatilag a megyék mindegyikében az ellenzék győzött.¹ A parlamenti választási 
kampányban az önkormányzás ügye alig-alig jelent meg a pártok programjában, a politi-
kai vitákban se volt téma a helyi közügyek gyakorlása. Az őszi önkormányzati kampányt is 
nagyrészt felülírta az országos, illetve budapesti politikai „háború”. A politikai pártok akti-
vitása pedig az önkormányzati választások során minden eddiginél erőteljesebb volt. A vá-
lasztások a pártok előretörését, az önkormányzatokban az ellenzéki pártok sikerét eredmé-
nyezték, illetve – mert a polgármesterek csaknem 85 százaléka továbbra is független jelölt-
ként indult – a választási szisztéma által elpártosított, 10 ezer lakosnál népesebb települé-
seken az ellenzék egyértelműen sikert aratott. 

ÖNKORMÁNYZATI
FELÉRTÉKELÕDÉS

Október 1-je óta a magyar politikai helyzetet egyrészt 
az újrázó kormányfő és kormánya meggyőző parlamenti 
többsége, másrészt a megyékben átütő, a megyei jogú vá-
rosokban meghatározó, a kisvárosokban többségi és a fő-
városban kiegyenlített szerepben lévő ellenzéki politiku-
sok szembenállása jellemzi. A politikai pártok számára 
novemberre egy csapásra fontossá váltak az önkormány-
zatok. Az önkormányzatok „felértékelődésében” mindkét 
oldalnak jelentős szerepe volt, van, illetve lehet.

A regionális fejlesztési tanácsok
Az első ütközés a regionális fejlesztési tanácsok ügyében 
alakult ki a kormánypártok és az ellenzék között. Az ön-
kormányzati és területfejlesztési miniszter elhíresült be-
széde² előre vetítette a felek egymásnak feszülésének le-
hetőségét. Amint azt a későbbi gyakorlat bizonyította, 
az önkormányzati választásokat követően – az 1999-es 
centralizációs törvényi szabálymódosításnak köszönhe-
tően – is megvan a kormányzati és kormánypárti túlsúly 
a regionális fejlesztési tanácsokban. A partnerségnek sa-
játos magyar értelmezése érvényesül immáron hét eszten-

deje, vagyis a gazdaság szereplőit nélkülöző tanácsokban 
a kormányzati dominancia és gyakorta az arrogancia ér-
vényesül. Tudjuk jól, hogy a regionális fejlesztési taná-
csok megalakulása óta az elnöki tisztséget – többnyire 
– a rotációs elvet követve a megyei közgyűlések elnökei 
töltötték be. A pártpolitika azonban dr. Torgyán József mi-
nisztersége alatt bevonult a területfejlesztés intézmény-
rendszerébe. 

A kormány és az ellenzék szembenállása következtében 
a nyugat-dunántúli régióban úgy alakították az elnökvá-
lasztás rendszerét, hogy a négyéves választási ciklusban 
a három megyei elnök közül a Zala megyei szocialista 
Varga Lászlónak nem volt lehetősége a régióelnöki szere-
pet betölteni. És kormányzati befolyással lehetővé tették, 
hogy a 14 tagú Zala megyei területfejlesztési tanácsban 
8 tagot a kormány delegáljon (többnyire helyi pártpoli-
tikusokból), melyet megelőzően a megyei közigazgatási 
hivatal vezetője három hónapra felfüggesztette a tanács 
elnökét. A pártpolitikai befolyás nevesíthető formája, 
hogy az egyes miniszterek delegáltjai többnyire helyi 
pártpolitikusok voltak.

Az Orbán-kormány elpártosító rendszerét a Medgyes-
sy-, majd a Gyurcsány-kormány is követte, vagyis a min-
denkori kormányzó pártok beleszerettek a forráselosztás-
ban szerepet betöltő szervezetben való szerepvállalásba. 

Ebben a szereposztásban a szakmai, ágazati szempon-
tokat felülírta és felülírja a pártpolitika. 

¹ 1994 óta pártlistás eljárással kerül sor a megyei közgyűlési tagok választására. Az elmúlt 
három választás során mindig a kormánypártok képviselői voltak többségben a megyék zö-
mében. 2006-ban két – Heves és Somogy – megyét kivéve mindenhol a Fidesz és a hozzá 
kapcsolódó pártok nyerték el a mandátumok többségét. Az említett két megyében az ellen-
zéki párttömörülés 50 százalékosan szerepelt, patthelyzet alakult ki, amelyet Heves megyé-
ben november végéig nem sikerült feloldani. Így a 19 megyéből 18-ban a közgyűlés elnöke 
Fidesz- politikus (lásd a táblázatot).
² Lásd: Önkormányzat 2006. október  4-5. oldal, Zongor Gábor: Mit mondtam? Elrontot-
tam valamit?
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A területpolitika összekeverése a pártpolitikával óha-
tatlanul torz fejlesztési döntéseket eredményez. Elsődle-
gessé az a kérdés vált, hogy KI dönt, nem pedig az, hogy 
MIRŐL kell dönteni. A lényeg az volt, hogy minél több 
fejlesztést lehessen megvalósítani a parlamenti egyéni vá-
lasztókerületben, és nem volt szempont, hogy az adott be-
ruházás mennyiben fenntartható. A kijárás legyen sikeres, 
a többi majd megoldódik. Amint azt ma már tudjuk, sem-
mi nem oldódik meg magától, be kell zárni újonnan épített 
iskolákat és wellness szállodákat, vissza kell minősíteni 
a közelmúltban fejlesztett kórházakat. A fenntarthatóság 
nem egyszerű európai szólam, hanem valóság.

Az előző kormányzati időszakban látszólag visszaállt 
a normális rend, amely szerint a megyei közgyűlési elnö-
kök felváltva lettek régióelnökök. Az észak-magyarországi 
régióban viszont sajátos helyzet állt elő, mivel a régió-
főnök Szabó György országgyűlési képviselő, a belügy-
miniszter képviselőjeként lett a tanács elnöke, miközben 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés alelnöke volt. 
A kérdés az, hogy e hármas funkcióban milyen érdeke-
ket képviselt.

A mostani önkormányzati választás kormánypárti 
kudarcát követően a kormányzó pártok az atipikusból 
kívántak tipikust csinálni. A regionális fejlesztési taná-
csok elnökeivé mindegyik régióban miniszter képviselőjét 
választtatták meg. Mivel nincsenek kormánypárti megyei 
közgyűlési elnökök, így ezzel a kormányzati „megoldás-
sal” az újonnan megválasztott megyei elnökök kiszorul-
tak a régiófőnöki szerepből. A kormányzati régiófőnökök 
csatasorba állításával a kormány azt üzeni, hogy uralni 
kívánja a regionális források elosztását. (Közbevetőleg 
szükséges megjegyezni, hogy 2007-ben kevesebb hazai 
forrás felett rendelkeznek a tanácsok, mint ebben az esz-
tendőben.) 

A területpolitika egyik meghatározó európai elve 
a partnerség. Amikor a kormány akarja uralni a regio-
nális döntéseket, sérül a partnerség elve. Egyes területfej-
lesztési programok ügyében elsődlegesen az adott térség 
érdekének – összhangban az országos érdekkel –, nem 
pedig sajátos és sajátságos pártpolitikai érdekeknek kell-
(ene) érvényesülnie. Amennyiben egyéni pártszempontok 
felülírhatják az érintettek tényleges és szakmailag alátá-
masztott érdekét, abban az esetben a térségfejlesztés ku-
darcáról beszélhetünk.

Az összeférhetõ összeférhetetlenség
Az új régióelnökök kiválasztása kapcsán felmerülnek ösz-
szeférhetetlenségi kérdések is. A Dél-dunántúli régió elnö-
ke dr. Wekler Ferenc, Mecseknádasd polgármestere (egy-
ben a KÖSZ elnöke) lett a környezetvédelmi és vízügyi mi-
niszter képviseletében. Az anyagi díjazás nélküli kormány-
zati szerepvállalás és a választott önkormányzati tisztség 
együttes képviselete ugyan jogilag nem összeférhetetlen, 
viszont az eltérő hatalmi ágakat és érdekeltségeket szem-
lélve nehezen elfogadható és magyarázható. Ugyanakkor 
dr. Wekler Ferenc az egyedüli régióelnök, aki gyakorló ön-
kormányzati vezető, így egy személyben tudja integrálni 
a kormányzati és önkormányzati szempontokat. 

A régióelnökök részben volt kormányzati tisztségvise-
lők: Pál Béla politikai államtitkár (Közép-Dunántúl), Sza-
bó György egészségügyi miniszter (Észak-Magyarország); 
részben volt önkormányzati tisztségviselők: dr. Balogh 
László Bács-Kiskun megyei elnök (Dél-Alföld), Gazda 
László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnök (Észak-Al-
föld) és Szabó György Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
elnök, majd alelnök (Észak-Magyarország), Szabó Imre 
Pest megyei elnök (Közép-Magyarország); illetve megyei 
pártelnökök: dr. Molnár Csaba (MSZP, Győr-Moson-Sop-
ron megye), Pál Béla (MSZP, Veszprém megye), dr. Wekler 
Ferenc (SZDSZ, Baranya megye) és Szabó Imre (MSZP, 
Pest megye). A régióelnökök – dr. Wekler Ferenc kivéte-
lével – országgyűlési képviselők. 

Az önkormányzati szövetségi elnökök közül még dr. Sü-
tő László, Marcali polgármestere, a KÖOÉSZ elnöke vesz 
részt regionális fejlesztési tanács munkájában miniszteri 
(MEH) képviselőként. 

A közös kormányzati és önkormányzati képviseletet 
a pártszempontok kötik össze, vagyis a területi szempon-
tok érvényesítését jelentősen befolyásolják a pártpolitikai 
szempontok. 

Megye A megyei elnök neve 
és jelölő szervezetei

Parlamenti
képviselő

Baranya Dr. Hargitai János
(Fidesz–KDNP)

Igen

Bács-Kiskun Bányai Gábor
(Fidesz–KDNP–NF)

Igen

Békés Domokos László
(Fidesz–KDNP–Gazdakörök)

Igen

Borsod-Abaúj-Zemplén Dr. Ódor Ferenc
(Fidesz–KDNP)

Igen

Csongrád Magyar Anna
(Fidesz–KDNP–KPE–NF–Magosz–VP)

Nem

Fejér Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
(Fidesz–KDNP–NF)

Nem

Győr-Moson-Sopron Dr. Szakács Imre
(Fidesz–KDNP)

Igen

Hajdú-Bihar Rácz Róbert
(Fidesz–KDNP–Magosz)

Igen

Heves
Jász-Nagykun-Szolnok Fejér Andor

(Fidesz–KDNP)
Nem

Komárom-Esztergom Dr. Völner Pál
(Fidesz–KDNP)

Nem

Nógrád Becsó Zsolt
(Fidesz–KDNP)

Igen

Pest Szűcs Lajos
(Fidesz–KDNP)

Igen

Somogy Gelencsér Attila 
(Fidesz–KDNP)

Nem

Szabolcs-Szatmár-Bereg Fülöp István
(Fidesz–Magosz–NF)

Igen

Tolna Dr. Puskás Imre
(Fidesz–KDNP)

Nem

Vas Kovács Ferenc
(Fidesz–KDNP–NF)

Igen

Veszprém Lasztovicza Jenő
(Fidesz–KDNP)

Igen

Zala Manninger Jenő
(Fidesz–KDNP)

Igen
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A pártok és az önkormányzatok
Az MSZP mellett 1992-től működik a Baloldali Önkor-
mányzati Közösség, amelynek alapító elnöke dr. Baja Fe-
renc, őt 1996-tól dr. Lamperth Mónika követte, és 2002-
től az elnöki tisztséget Budapest XIII. kerületének polgár-
mestere, dr. Tóth József tölti be. A Baloldali Önkormány-
zati Közösség politikai indíttatású társadalmi szervezet, 
amelyben azok a magánszemélyek a tagok – saját elhatá-
rozásból –, akik önkormányzati képviselők, vagy tiszt-
ségviselők. A BÖK-tagságnak nem feltétele az MSZP-tag-
ság. Mindemellett a Baloldali Önkormányzati Közösség 
a szocialisták fontos háttérbázisa. Ezért Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök éppen a BÖK országos konferenciáján, 
november 11-én jelentette be, hogy Lamperth Mónika 
önkormányzati és területfejlesztési minisztert bízta meg 
a kormány és az önkormányzatok egyeztető fórumának 
létrehozásáról szóló javaslat kidolgozásával.

És ugyanitt mondta el, hogy november 22-re a megyei 
jogú városi polgármestereket és a regionális fejlesztési 
tanácsok elnökeit fejlesztéspolitikai konzultációra hív-
ta meg.

Mintha bizony a Fidesz megelégelte volna, hogy a párt-
nak – az MSZP-vel szemben – nincsen önkormányzati 
szervezete. Mindenesetre a november 25-ei győri kong-
resszusukon a küldöttek Fidesz Önkormányzati Képvi-
selők Fóruma létrehozataláról döntöttek. A Fidesz ön-
kormányzati szervezete hierarchikusan épül fel és Or-
bán Viktor pártelnök irányítása, vezetése alatt működik. 
Az alulról építkezés helyett a felülről vezénylés elve érvé-
nyesül az új szerveződésben, legalábbis az eddig megje-
lent ismeretek alapján. A Fidesz elnöke ezt az új fórumot 
is vélhetően a kormánnyal szembeni harcra kívánja fel-
használni, vagyis országos politikai ütközőtérbe akarja 
tolni az önkormányzatokat. 

A november 22-ei fejlesztéspolitikai konzultáción 
a meghívottak mellett megjelentek a megyei közgyűlé-
si elnökök is, tehát a Fidesz önkormányzati politikusai 
leültek tárgyalni a párt által nem kívánatos személynek 
minősített miniszterelnökkel. Ez a mozzanat is jelzi, hogy 
az önkormányzati vezetők hiába pártpolitikusok, éppen 
a településük, megyéjük fejlődése iránti elkötelezettségük 
miatt készek és képesek a kompromisszumra. Az önkor-
mányzók nem vezényelhetők, hiszen az önkormányzati 
autonómiák első számú képviselői is alapvetően autonó-
mok. A pártpolitika nyomulása korlátos, szerencsére nem 
képes felülírni a települési és térségi érdekeket.

A fórumon nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányfő maga 
válogatja meg tárgyalófeleit. Ezzel szemben elfogadja, hogy 
az önkormányzati szféra maga határozza meg, mely szerve-
zetek képviseljék a kormányzattal való egyeztetés során.³

Erõsödhet az érdekérvényesítés
A kormány által első olvasatban tárgyalt javaslatot meg-
küldve hívta meg dr. Lamperth Mónika önkormányzati és 
területfejlesztési miniszter a hét országos önkormányza-
ti szövetség vezetőjét egyeztetésre 2006. november 27-re. 
Az egyeztetésen mind a hét szövetség képviseltette magát 
és üdvözölte a kormánynak az önkormányzati szövetsé-
gekkel való egyeztetésre vonatkozó törekvéseit. A meg-
beszélésen résztvevő felek megállapodtak, hogy a Kor-
mány-Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF) két-
oldalú szerveződés lesz, egyrészt a kormányzat részéről 
az önkormányzati és területfejlesztési, az egészségügyi, 
a szociális és munkaügyi, az oktatási és kulturális, vala-
mint a pénzügyminiszter, másrészt az önkormányzati ol-
dal részéről a hét országos önkormányzati érdekszövetség 
elnöke alkotja. A fórum elnöke az önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter, alelnöke az ÖTM államtitkára, míg 
társelnöke az önkormányzati oldal soros ügyvivője lesz. 
Az eredeti tervhez képest a fórum feladatköre kiegészült 
azzal, hogy a parlament a költségvetési döntéseket az ön-
kormányzati érdekszövetségekkel folytatott egyeztetés 
után, a véleményük figyelembevételével hozza meg. A fó-
rum plenáris üléseit szükség szerint, de negyedévenként 
legalább egyszer fogja tartani. A párbeszéd intézményesí-
tett fórumának létrehozatala végre közelivé vált. Az érde-
mi munka és annak sikere jelentős mértékben azon múlik, 
hogy a szövetségek mennyire lesznek képesek együttmű-
ködni és egységesen, szervezetten tárgyalni.

A megbeszélésen felmerült az egy vagy több szövetség 
kérdése. Nyilvánvaló, hogy egy, vagy a jelenleginél keve-
sebb szövetség egyszerűbben tudna tárgyalni a kormány-
nyal, viszont a jelenlegi helyzetben nincs biztosíték arra, 
hogy az önkormányzati sokszínűség kellő intenzitással 
megjelenjen. Úgy vélem, hogy a szövetségek integrációját 
segítheti, ha sikerül jól működtetni a fórumot. Ameny-
nyiben az eltérő önkormányzati érdekek integrálhatókká 
válnak, egyszerűbb lehet akár a szövetségek egyesülése is, 
de törvényi szabályozás útján mindenképpen erősödhet 
az önkormányzati érdekérvényesítés.

Tisztújítás az országos szövetségekben
A választások eredményeként a hét országos önkormány-
zati szövetség közül csupán két szervezet – a Községek, 
Kistelepülések és Kistérségek Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége (KÖSZ) és a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége (MÖSZ) – esetében maradt önkormányzati veze-
tő a korábbi elnök. 

Elsőként a Megyei Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége (MÖOSZ) tartott tisztújítást. A szocialista dr. 
Balogh László Bács-Kiskun megyei elnököt a Fidesz-po-
litikus, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei dr. Ódor Ferenc 
váltotta az elnöki tisztségében⁴. Társelnök a Pest megyei 
elnök, Szűcs Lajos lett. És a jövőben nem Kecskeméten 
lesz a MÖOSZ székhelye. 

A Magyar Faluszövetség (MF) új elnöke, az eddigi al-
elnök, a szentkirályi polgármester, Szabó Gellért lett, miu-

³ Részlet a miniszterelnök zárszavából: „Kik képviselik az önkormányzatokat? Akiknek az 
önkormányzatok megbízást adnak. Az önkormányzatok a kormányzattól függetlenül mű-
ködnek. Ha egy önkormányzat valakinek mandátumot ad a képviseletére, akkor nekünk ve-
le kell tárgyalni. Ebbe nekünk semmilyen beleszólásunk sincsen. Ha holnaptól mind a 3200 
önkormányzat egyetlen személynek ad meghatalmazást, akkor azzal tárgyalunk. Ha 3000 
ad, akkor a 3000 nevében ővele, a maradék kétszázzal külön. Az önkormányzatoknak nincs 
mandátumadási kényszere, együttműködésre vonatkozó jogi kötelessége. Szerintem viszont 
van politikai érdeke. De ez az önök dolga. Mi nem válogatunk, hogy is tehetnénk meg. Önök 
meg nem viselkedhetnek úgy, mintha az egész önkormányzati világot képviselnék, mert nem 
vonhatják el a jogot senkitől sem. A legkisebb falunak is önálló joga van arra, hogy képviselje 
önmagát. És ha a legkisebb falu önállóan kíván tárgyalni, akkor meg kell találni a módját, 
hogy az ő hangja is eljusson a kormányig. Én ezt normálisnak gondolom…” 

⁴ Dr. Ódor Ferenc – az október havi cikkünkben állítottakkal ellentétben – parlamen-
ti képviselő
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tán Becze Lajos, a szövetség alapító elnöke Tar községben 
elvesztette a polgármester-választást. A szövetség alelnö-
kei Török Margit tenki, dr. Illés György pilisszentlászlói és 
Szedlár Gábor encsencsi polgármester.

Ugyancsak 16 év után vesztett a jászberényi dr. Magyar 
Levente, így őt a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége (KÖOÉSZ) elnöki tisztségé-
ben a korábbi ügyvezető alelnök, dr. Sütő László, Marca-
li város polgármester követte. A KÖOÉSZ társelnöke dr. 
Kovács Zoltán, Pápa város polgármestere lett. A korábbi 
elnök lett a szövetség főtitkára. 

A Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Ér-
dekvédelmi Szövetsége (KÖSZ) tisztújító közgyűlése ismét 
dr. Wekler Ferenc mecseknádasdi polgármestert válasz-
totta elnöknek. Alelnök lett Csomor László bácsborsódi, 
Faragóné Cseke Blanka hosszúhetényi és Kovács Győző 
bodai polgármester, a kistérségi tagozat vezetője Schmidt 
Jenő tabi, helyettese Babák Mihály szarvasi polgármester. 
A szövetség főtitkára továbbra is dr. Csefkó Ferenc.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségében (MÖSZ) to-
vábbra is a 16 éve gödöllői polgármester, dr. Gémesi György 
látja el az elnöki teendőket, és az alelnök továbbra is Bor-
bély István, Polgárdi polgármestere. A MÖSZ főtitkára, 
a korábbi gödöllői alpolgármester, Fábián Zsolt lett.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) elnöki 
tisztségébe – a súlyos balesete miatt a pécsi polgármester-
választáson nem induló szocialista dr. Toller László helyett 
– a Fidesz sikeres polgármesterét, a debreceni Kósa Lajost 
választották, társelnök a szegedi Botka László lett.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) korábbi elnöke, Dióssy László⁵ veszprémi pol-
gármester is vereséget szenvedett. A hét országos önkor-
mányzati szövetség legnagyobb taglétszámú szervezeténél 
azonban utoljára lesz tisztújítás, mivel a tisztújítás előtt 
megyénként kell megválasztani a küldötteket s e küldöt-
tek közül a tagozatvezetőket. A TÖOSZ tisztségükben 
megerősített polgármesterekből álló elnöksége az októ-
ber 19-ei ülésén Csorvás város polgármesterét, a szövet-
ség társelnökét, Szilágyi Menyhértet bízta meg az elnöki 
feladatok ellátásával. És úgy döntött, hogy a jövő év első 
két hónapjában tartandó küldöttválasztó megyei gyűlé-
sek után, márciusra hívja össze a tisztújító küldöttgyűlést, 
amelyen megválasztják a szövetség elnökét, társelnökeit, 
elnökségi, felügyelő bizottsági tagjait és tanácsnokait. 

Az új választási ciklus eddig megválasztott, illetve meg-
erősített hat szövetségi elnöke közül – az előző ciklus négy 
elnöke helyett⁶ csupán ketten – Kósa Lajos (MJVSZ) és dr. 
Ódor Ferenc (MÖOSZ) – parlamenti képviselők és ezáltal 
a közvetlen pártpolitikai ütközések részesei. 

Érdemi tárgyalások elõtt
A miniszterelnök a november 22-ei konzultáción előter-
jesztett egy, hét pontból álló javaslatsort (amelyet kere-
tes írásunkban olvashatnak). A pontokba foglalt kezde-

ményezések nem új keletűek. Egy részük nyilvánvalóan 
a pártpolitikai bizalomépítést célozzák, viszont a több-
ségük valóságos, megoldásra váró feladatokat tartalmaz. 
Örvendetes, hogy az országosan érzékelhető reformláz 
ellenére a kormányfő nem azonnal kívánja megoldani 
a másfél évtizede felhalmozódott problémákat, hanem ad 
gondolkodási és felkészülési időt is. Amennyiben sikerül 
az egymásnak feszülő politikai erőket a kompromisszum-
ra kész önkormányzati érdekvédők közreműködésével 
tárgyalásra és megegyezésre bírni, akkor valóban felér-
tékelődnek az önkormányzatok. Ellenkező esetben való-
di, megerősödő autonómiák helyett maradnak a forrás-
hiánnyal és belső feszültségekkel terhelt, ellehetetlenülő 
látszatönkormányzatok.  Dr. Zongor Gábor

1. A kormány kezdeményezi az önkormányzatok és a kor-
mány közötti párbeszéd új intézményének megalkotását. Erre 
a kormány javaslatot tett, az egyeztetést elkezdte. A kormány 
természetesnek tekinti, hogy az önkormányzatok szabadon 
dönthetnek arról, hogy kinek adnak felhatalmazást arra, hogy 
a nevükben és képviseletükben a kormánnyal tárgyaljon. 
2. A kormány kezdeményezi, hogy alakuljon paritásos ese-
ti parlamenti bizottság az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
végrehajtásának felügyeletére, a testület elnökét a parlamen-
ti ellenzék adja. 
3. A hatékony és felelős önkormányzatiság és a regionális 
együttműködés fejlesztése érdekében a kormány kezdeménye-
zi az önkormányzati törvény, a választási eljárásról szóló tör-
vény és a területfejlesztési törvény átfogó megújítását, melyre 
vonatkozó egyeztetési, döntési menetrendet az önkormányza-
tokkal együttműködve december 31-éig dolgozza ki. 
4. A kormány kezdeményezi, hogy kezdődjön el az önkor-
mányzati feladat-meghatározás és az ehhez tartozó finan-
szírozás részletes áttekintése és a szükséges reformok elin-
dítása. Ennek menetrendjét 2007. február végéig a pénzügy-
miniszter az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel 
közösen dolgozza ki. 
5. A kormány decemberben véglegesíti az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv operatív programjait, egyben felkéri a te-
lepülési önkormányzatokat és a kistérségeket, hogy január 
31-éig aktualizálják saját fejlesztési terveiket és tegyenek ja-
vaslatot az úgynevezett akciótervekre, amelyek a következő 
2 év egyedi fejlesztési programjait és pályázatait tartalmaz-
zák. Ezek ismeretében a Megyei Fejlesztési Tanácsok vélemé-
nyét meghallgatva a Regionális Fejlesztési Tanácsok alkossák 
meg a régiók akciótervét 2007 februárjában. 
6. A kormány 4 milliárd forintot biztosít a régiók számára 
a fejlesztési projektek előkészítésére. A Regionális Fejleszté-
si Ügynökségek az erre vonatkozó szerződéstervezetet a jövő 
hét végéig megkapják. 
7. A kormány kezdeményezi, hogy a Regionális Fejlesztési 
Tanácsok delegáljanak tagokat a regionális operatív progra-
mok végrehajtásában kulcsszerepet játszó monitoring bizott-
ságokba. A regionális operatív programjuk végrehajtásában 
közreműködő szervezetek kiválasztásában a Regionális Fej-
lesztési Tanácsok kapjanak vétójogot.
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⁵ A TÖOSZ volt elnöke, Dióssy László november 1-jétől a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium szakállamtitkári feladatait látja el.
⁶ A 2002–2006 közötti ciklusban az önkormányzati szövetségi elnökök közül parlamenti 
képviselő volt: dr. Balogh László (MÖOSZ), dr. Gémesi György(MÖSZ), dr. Toller Lász-
ló(MJVSZ) és dr. Wekler Ferenc(KÖSZ). 
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A 2007. évi költségvetés tervezetét áttekintve megállapítható, hogy 
a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból szár-
mazó bevételei – reális összehasonlítás esetén – ténylegesen csök-
kennek 2007-re 2006-hoz képest. Az összes központi forrás 2007-
ben 99,4%-a a 2006. évinek. Kérjük a Kormányt, hogy ezt a valós 
önkormányzati támogatás-csökkenést mondja ki. Csak a tényleges 
helyzeten alapuló párbeszéd teremtheti meg a feltételeit az önkor-
mányzati rendszerben a szükséges átalakításokhoz, a helyi forrá-
sok aktivizálásához, a központi törekvések helyi szinten történő 
elfogadtatásához.

A központi költségvetési szervek és a helyi önkormányzatok GDP 
arányos kiadásainak alakulását összevetve megállapítható, hogy 
az államháztartás hiányának nagy arányú mérséklésére irányuló 
kiigazító lépések az önkormányzatokat sújtják jobban. A központi 
költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok GDP-ből 
részesedése ugyanis 2006-ról 2007-re 1,7%-kal növekszik; az ön-
kormányzatoknál ez az aránynövekedés mindössze 0,1%. Javasoljuk 
a terhek arányos elosztását az államháztartás alrendszerei között.

Nem értünk egyet a személyi jövedelemadó helyben maradó ré-
szének 10%-ról 8%-ra mérséklésével, mert ezzel csökken az önkor-
mányzatok szabad felhasználású forrása. Ez az elvonás az érintett 
önkormányzatoknál a folyamatban lévő és/vagy tervezett beruhá-
zások megvalósítását, valamint a felvett hitelek visszafizetését ve-
szélyezteti, a hitelképességet rontja. Úgy véljük, hogy ez a javaslat 
azokat az önkormányzatokat, amelyektől a személyi jövedelemadó 
elvételre kerül, igen hátrányosan érinti, azoknál az önkormányza-
toknál pedig, ahová ez a pénz átcsoportosul, nem jelent mérhető, 
érzékelhető javulást a működőképességükben. A szabályozás célja 
vélhetően a tervezett változtatásokhoz a szükséges többletforrások 
hiányában a központi bevételek belső átrendezése.

A költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz központi bérin-
tézkedéseket a közszolgálati szférában. Központi fedezet a korábbi 
évek központi bérintézkedéseinek áthúzódó hatására, a kötelező 
emelésekre, a jubileumi jutalomra, a minimálbér növekményére 
sem biztosított, (köztisztviselők esetében 1,6 %, közalkalmazottak 
esetében 1 %) ezeknek a kötelezettségeknek a finanszírozása több-
letterhet jelent az önkormányzatoknak, ezzel összevetve a támogatá-
sok 0,45 %-os növekedését, fennáll az önkormányzati intézmények 
működésének ellehetetlenülése. Központi fedezet hiányában nem 
tartunk támogathatónak központi bérintézkedéseket, mert az to-
vábbi indokolatlan létszámcsökkentést eredményezne.

A hatékony, gazdaságos feladatellátást gyakorta gátolják többek 

között a szakmai, ágazati jogszabályokban előírt követelmények. 
Ezek teljesítéséhez ugyanis nem biztosítottak a pénzügyi források. 
Szükségesnek tartjuk a szigorú ágazati előírásokat összhangba hoz-
ni a gazdaság jelenlegi helyzetével. Ezért javasoljuk a jogszabályi 
kötöttségeket átmenetileg felfüggeszteni, vagy enyhíteni, mellyel 
kapcsolatos egyeztetések megkezdését kezdeményezzük.

Támogatjuk a helyi közszolgáltatások társulásos formában, a pol-
gármesteri hivatali feladatok körjegyzőségi formában történő ellá-
tását a növekvő támogatások révén. A központi költségvetés azon-
ban a közös tevékenységet és ne annak formáját preferálja. A kör-
jegyzőségek létrehozását erőteljesebben ösztönözné, ha a támo-
gatás a három községből álló körjegyzőséget a harmadik, illetve 
a nagyközségi, városi székhelyű körjegyzőséget a második község 
után csatlakozó minden egyes község esetén progresszív támoga-
tási összeg illetné meg.

A megyei önkormányzatokat sújtó forráskivonás a képviselői 
tiszteletdíj csökkentésén kívül az önként vállalt feladatok és igaz-
gatási létszám szűkítéséből a kötelező feladatok sérülése nélkül 
nem biztosítható.

A költségvetési törvényjavaslathoz a fentiekben megfogalmazott 
aggályok nem jelentik a Konvergencia-programban megfogalmazott 
fő célok elvetését. Az önkormányzatok tudomásul veszik a gazdasági 
környezet átalakulását. Támogatják az államháztartási hiány nagy 
arányú csökkentését szolgáló kiigazító lépéseket, a reformok beindí-
tását, a közfeladatok ellátásánál a hatékonyság növelését. Elfogadják 
az önkormányzatok ösztönzését az európai uniós fejlesztési források 
hatékony felhasználására, a közoktatásban a méretgazdaságos fel-
adatellátásra, a szociális ellátásokban a rászorultság elvének előtérbe 
kerülésére. Támogatjuk az önkormányzatoknál az egyensúlyi tarta-
lékképzési kötelezettség megszüntetését, a gyermekek napközbeni 
ellátására tervezett központi forrás 11%-os növelését.

A költségvetési törvényjavaslathoz megfogalmazódó további 
részletes észrevételek:

1) A globális normatívák – a körjegyzőség működésének támoga-
tása kivételével – a 2006. évi szinten maradnak. Az infláció 6%-nál 
magasabb várható növekedését figyelembe véve nyilvánvaló a köz-
ponti törekvés, ami a működés visszafogását célozza. Ezzel az ön-
kormányzatokat rákényszerítve arra, hogy vagy szervezési intézke-
désekkel, intézmények bezárásával, összevonásával, elbocsátással, 
feladatelhagyással mérsékeljék az igazgatási, üzemeltetési feladatok 
költségeit, vagy az előző éveknél még nagyobb saját forrás-részt von-
janak be a működőképesség fenntartásába.

AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGEK

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSA
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló  
T/1145. számú törvényjavaslat  
helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályairól 
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2) Szakmailag nem indokolt és diszkriminatív a szociális és gyer-
mekjóléti alapszolgáltatás feladatai, valamint a szociális és gyer-
mekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés támogatása jog-
címcsoportoknál tett javaslat, amely szerint egyes jogcímeknél 
a 2007-ben szolgáltatást kezdő önkormányzat a már 2006-ban 
szolgáltatást működtető önkormányzatot megillető hozzájárulás 
50%-ára jogosult. 

Megjegyzendő, hogy a fenti szociális normatívákhoz javasolt ki-
egészítő támogatás 607,5 millió Ft előirányzata nem kompenzálja 
a tervezett normatíva összegeket. 

3) A szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti el-
helyezés támogatása jogcímcsoportban 2007-től új normatíva jog-
címként megjelenik a családok átmeneti otthonában elhelyezett 
szülők ellátása. A cél helyes, az azonban nem támogatható, hogy 
ehhez a jogcímhez a jogcímcsoport többi elemétől csoportosít át 
fedezetet a javaslat.

4) Az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés el-
méleti képzéshez 2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-ig az 
alaphozzájárulás igénybevételének módját szabályozza a tervezet. 
A javasolt módszer korai megismerésével lehetőség nyílik a vál-
tozásra időben felkészülni. A javasolt új módszer érdemben tör-
ténő megítéléséhez azonban szükséges és elengedhetetlen lenne 
az az információ, modellszámítás, ami bemutatná, hogy az eddigi 
finanszírozási rendszertől teljesen különböző elosztási mód miként 
módosítja a közoktatási intézmények finanszírozhatóságát, miként 
rendezi át az intézmények között a központi forrásokat. Amennyi-
ben ez nem a méretgazdaságosság és hatékonyság elve szerint ma is 
megfelelően működő közoktatási intézmények – függetlenül azok 
fenntartójától – finanszírozási bázisát erősíti, hanem csak a rend-
szerből történő forráskivonás újabb eszköze, úgy nem értünk egyet 
a változtatással.

5) Több közoktatási normatívánál (3. számú melléklet 16.3.2, 
16.3.3, 16.9, 16.11.1, 16.11.3) a támogatáshoz jutás jogosultsága 2007. 
augusztus 31-ig biztosított. Amennyiben az önkormányzatot 2007. 
további részében ezen jogcímeken nem illeti meg hozzájárulás, úgy 
ezt a törvényjavaslatban egyértelműen kell szabályozni; a megszün-
tetést szakmailag meg kell indokolni. 

6) Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai 
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 
járulhat hozzá az EU-s fejlesztési források minél nagyobb hánya-
dának felhasználásához. Ezt a célt jól szolgálja az, hogy az e címen 
előirányzott támogatás a 2006. évi 7,4 milliárd Ft-ról 2007-ben 10,1 
milliárd Ft-ra növekszik. 

A cél teljesülését azonban korlátozhatja az igénylés feltételeinek 
szigorítása, amely szerint a jövőben differenciált támogatás az el-
maradottsági, illetve a jövedelemkülönbség alapján és csak az ön-
kormányzatok meghatározott körében nyújtható. A cél elérését 
hátráltathatja továbbá az is, hogy 2007-től ez a támogatási jogcím 
már „felső korlátos”. 

Kétségessé teszi továbbá a támogatás elérését és az uniós for-
rások lekötését az önkormányzatok működési terheinek további 
növekedése (infláció, bérdeterminációk, energiaköltségek), ami 
a fejlesztési saját forrás képzését jelentősen korlátozza. Ennek kö-
vetkeztében az önkormányzati szféra egyre kevésbé tud megfelelni 
az uniós tagságunkból fakadó kormányzati szándéknak a felzár-
kózást illetően.

7) A fejlesztési támogatások decentralizációja – úgy vélhető, hogy 
– megtorpan 2007-ben 2006-hoz képest. 2007-ben ugyanis mintegy 

5 milliárd Ft-tal kisebb összeg jut a decentralizált fejlesztési prog-
ramok támogatására. Ezen belül az önkormányzatokat megillető 
támogatásból mintegy 9 milliárd Ft-tal kevesebb támogatás kerül 
szétosztásra a régiók, a megyei területfejlesztési tanácsok között. 
A csökkenés legjobban a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fel-
zárkóztatására szánt támogatásnál mutatkozik (itt 2006-ban 9 mil-
liárd Ft, 2007-ben pedig 5,8 milliárd Ft összeget tartalmaz a költ-
ségvetés tervezete). Két támogatási jogcím meg is szűnik 2007-ben 
(a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztés támogatása, valamint 
a címzett és céltámogatás új beruházásokhoz).

8) A központosított támogatások között szerepel a települési 
önkormányzatok szilárd belterületi közutak burkolat felújításának 
támogatása. Ez az összeg a 2006. évi költségvetéshez viszonyítva 
változatlan, ugyanakkor köztudott, hogy 2006-ban ennek a terhé-
re áthúzódó kötelezettség vállalás történt, így a 2007. évi összegről 
jelenleg nem tudni, hogy valójában mire pályázhatnak az önkor-
mányzatok. Egyértelművé kell tenni, hogy az előirányzatból milyen 
összeg „szabad” 2007. évre. 

A közös állásfoglalásban foglaltakon túl az egyes országos ön-
kormányzati szövetségek további kérdésekben fenntartják a jogot 
a külön érdekérvényesítésre.

Budapest, 2006. november 21.

dr. Sütő László 
ügyvezető elnök

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége  
(KÖOÉSZ)

dr. Wekler Ferenc 
elnök

Községek, Kistelepülések és Kistérségek  
Országos Önkormányzati Szövetsége  

(KÖSZ)

Szabó Gellért 
alelnök

Magyar Faluszövetség  
(MF)

dr. Gémesi György 
elnök

Magyar Önkormányzatok Szövetsége  
(MÖSZ)

Szita Károly 
társelnök

Megyei Jogú Városok Szövetsége  
(MJVSZ)

dr. Ódor Ferenc 
elnök 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége  
(MÖOSZ)

Szilágyi Menyhért 
megbízott elnök

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége  
(TÖOSZ)
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Felmérések szerint naponta mintegy ötezer 
(!) ember utazik Dunaújvárosból Budapestre. 
Többségük a napi összesen negyvenegy (igen: 
negyvenegy!) távolsági autóbuszjárattal teszi 
meg a hatvan kilométeres távolságot: ezek 

négy óra tíz, illetve tizennyolc óra huszonöt perc között in-
dulnak. A napi tíz vonatpárt hétköznapokon általában alig 
ötszáz ember választja. A vasutasok szerint azért, mert az 
állomás nagyon távol esik a városközponttól (két és fél kilo-
méterre van a városházától), az utasok szerint viszont azért, 
mert a napi tíz vonatpár közül mindössze kettőn utazhatnak 
átszállás nélkül. A többi nyolc szerelvényről a feleúton lévő 
Pusztaszabolcson át kell szállni. Viszonyításképpen: Buda-
pest és Székesfehérvár között hétköznapokon negyvenkilenc 
vonatpár jár.

A Magyar Államvasutak Zrt. külön-
böző rendű-rangú tisztségviselőinek 
évtizedes érvelése szerint nem lehet 
és ezért nem is kell versenyezni a jóval 
előnyösebb helyzetben lévő (vagyis 
a városközpontokat útba ejtő) Volán-
társaságokkal. Amit cáfol az utasok 
érve, amely szerint lehet nagy is a for-
galom azokon a vonalakon, amelye-
ken a vasút az úgynevezett ütemes 
menetrend szerint (vagyis óránként, 
mint Esztergomba) közlekedik, bár-
milyen messze legyenek a vasútállo-
mások a települések centrumától (hi-
szen Esztergomban sincs a városköz-
pontban a vasútállomás).

A régi vita, hogy a dunaújvárosiak 
igénye kicsi, vagy a vasúti szolgáltatás 
rossz, 2006-ban eldöntetett.

Legalább is erre utal, hogy ebben 
a választási évben Kóka János gazda-
sági és közlekedési miniszter ígéretet 
tett arra, hogy javítanak a Dunaúj-
város és Budapest közötti vasúti köz-
lekedésen. Konkrétan: Dunaújvárost 
bekapcsolják az elővárosi vasúti köz-
lekedésbe. És a miniszter ezt a tavaszi 
országgyűlési választási kampány-
ban tett ígéretét megismételte az őszi, 
önkormányzati választási kampány-
ban is. 

mert bár a menetrend a jelenlegihez 
képest alapvetően nem változik, de 
öt vonatpáron átszállás nélkül lehet 
majd eljutni a fővárosba, illetve on-
nan vissza. 

A mostani két közvetlen járathoz 
képest öt: ez már valóban előrelépés-
nek mondható. Szánalmas azonban, 
ha számításba vesszük a mindösz-
sze nyolcvan kilométeres távolságot, 
és azt, hogy Dunaújváros egy ötven-
ötezer lakosú, megyei jogú város. 

Némileg biztatóbb a távolabbi jövő 
kilátásai közül, hogy ezen a vonalon 
(hivatalosan a 40. számú Budapest–
Pusztaszabolcs, illetve a 42. számú 
Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks 
vonalakról van szó) a Stadler gyárt-
mányú, FLIRT típusú villamos mo-
torvonatok beállítását is számításba 
veszik, közelebbről meg nem jelölt 
időpontban. 

Ezen kívül az is jelent valamit, hogy 
a MÁV illetékesei szerint a 2007–2008. 
évi menetrendben úgymond folytat-
ják az ütemes menetrend kialakítását, 
amely a menetrendi szerkezet átala-
kítását és a kínálat bővítését célozza. 
Magyarra fordítva: leghamarabb a jö-
vő decemberben életbe lépő menet-
rendben lehet a vonatok számának 
növelésére, a járatok sűrítésére számí-
tani. Ám tizenhárom hónappal a jeles 
alkalom előtt még semmit nem lehet 
tudni arról, hogy ez pontosan hány 
új vonatpárt, s milyen típusú szerel-
vényeket jelent. És hogy ezeken át-
szállással vagy átszállás nélkül lehet e 
majd közlekedni. Ehhez képest meg-
nyugtató, hogy a MÁV sajtóosztályá-
nak tudósítónkhoz küldött közlemé-
nye szerint a 2006. december 10-én 
életbe lépő menetrend nyomdai mun-
kálatai jelen pillanatban is folynak.

Ám ezek után cseppet sem cso-
dálkozhatunk azon, hogy eldugott 
kistelepüléseket összekötő vonalakat 
megszüntetni szándékozik a Magyar 
Államvasutak Zrt. Amely az ország 
kellős közepén, a fővárostól vasúton 
is csak nyolcvan kilométerre (egyó-
rányira!) lévő nagyvárosba vezető 
vonalon, kizárólag miniszteri un-
szolásra hajlandó – nem versenyezni 
a vetélytársakkal, hanem – legalább 
valamicskét kozmetikázni a menet-
renden. 

Pekarek János

Amiből legelőbb az a következtetés 
adódik, hogy tavasztól őszig nem tör-
tént semmi ebben az ügyben, másod-
jára azonban az a következtetés is le-
vonható, hogy a megismételt ígéretet 
semmibe venni nem lehet. 

Annál kevésbé, mivel a menetrend-
szerkesztésben kevésbé járatos, ám 
a józan ésszel legalább köszönő vi-
szonyban lévő egyén számára is köny-
nyen belátható, hogy ha a főváros-
tól a vasúti díjszabás szerint hatvan-
hét kilométerre eső Székesfehérvár 
az elővárosi vasutak hatókörébe tar-
tozhat (márpedig oda csoportosítja 
a MÁV), akkor semmi sem indokol-
hatja a mindössze tizenhárom kilo-
méterrel messzebb lévő Dunaújváros 
kihagyását az elővárosi szerelvények 
útjából. Ráadásul Pusztaszabolcsig 
a fehérvári vonatokkal közös az útja 
a Dunaújvárosba igyekvő vasúti ko-
csiknak is. Amely kocsiknak egyéb-
ként éppen Pusztaszabolcson építe-
nek szervízállomást.

Első lépésként annyi látszik meg-
valósulni a Kóka János által beha-
rangozott tervekből, hogy a 2006. 
december 10-én életbe lépő új (téli) 
menetrend szerint sűrítik a Buda-
pest és Dunaújváros közötti járatokat, 

NAGYVÁROSI 
VASÚTVONAL
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hiányával, jóval kevesebb alkalma-
zott foglalkoztatása mellett ma már 
gyakran hatékonyabb szolgáltatók, 
mint a MÁV Zrt. a mellékvonalakon. 
Egyébiránt a mellékvonalak melletti 
vasúti épületek sora a vidéki Magya-
roszág legnagyobb, egységes arculatú 
középület-hálózata. Ez a középület-
hálózat a XIX. század technikájára 
lett méretezve és jól befogadhat egyéb 
közfunkciókat (könyvtár, posta, eMa-
gyarország-pont, bolt, iskola, teleház). 
A vasúti épületállomány hasznosítá-
sa egyszerre szolgálhatja a vidéki Ma-
gyarországon a közszolgáltatások ol-
csóbb megszervezését és megoszthatja 
a mellékvonalak számára versenyhát-
rányt jelentő fix költségeket.

A vasútreform egyik kulcskérdé-
se, hogy mi fog történni a MÁV Zrt. 
kezelésében lévő mellékvonalakkal. 
Vannak, akik megszüntetnék, má-
sok az önkormányzatok tulajdonába 
adnák őket, és vannak javaslatok re-
gionális közlekedési szövetségbe szer-
vezésükre is. 

Lenne dolga a parlamentnek, ha 
neki kellene dönteni, különös tekin-
tettel arra, hogy mellékvonalak ál-
tal termelt éves veszteség hatmilli-
árd forint.

A mellékvonalak fenntartásának költ-
sége a fővonalak fenntartási költsé-
geinek töredéke, de fix költségei ma-
gasabbak a közúti közlekedésénél. 
A mellékvonali közlekedés a kötöttpá-
lyás közlekedéshez hasonlóan relatíve 
nagy távolságok és jelentős utasforga-
lom esetén lehet hatékonyabb a köz-
útinál, elsősorban a helyi hivatásfor-
galom jó megszervezésével. Az apró-
falvas térségekben a kötött pálya ha-
tékonysága miatt vasúton egy óra alatt 
lehet megtenni azt a távolságot, amit 
busszal két és fél óra alatt, így a mel-
lékvonalak a kisebb városok munka-
erőpiacát jelentősen kitágítják. A mel-
lékvonalak átalakíthatók könnyűvas-
úti közlekedésre, ami üzemanyag-
megtakarításhoz, s a biztonsági be-
rendezések olcsóbbításához vezethet. 
Az energiahordozók árának emelke-
désével a mellékvonali vasúti közleke-
dés változó költségei jóval a buszköz-
lekedésé alá csökkennek. A mellékvo-
nalak hatékony használatának egyik 
új elmélete a gerincvonali-ráhordó 
rendszerek kialakítása.A mellékvona-
lak üzemeltetői elsősorban a kisvas-
utak üzemeltetőiről vehet(né)nek pél-
dát. A kisvasutak egyszerűsített szol-
gálati rendjükkel, a túlbiztosítottság 

A MÁV Zrt. vesztesége jövőre várhatóan 170 milliárd forint 
lesz. A közlekedési tárca célja 2010-ig 40 milliárd forinttal 
csökkenteni a veszteségét (20 milliárd forintot a MÁV átala-
kítása, 10 milliárdot a menetrendek összehangolása, 10 milli-
árdot a jegyárak drágítása révén). Legelőbb azonban a MÁV 
Zrt. az állami szociálpolitikai kedvezmények ellentételezésére 
120 milliárd forintot kap idén és 2007-ben, költségtérítésre 
53,3 , illetve 102,9 milliárd forintot. Emellett 2007-ben jelen-
tősnek mondható, 111,6 milliárd forintra rúgó tőkeemelést 
hajtanak végre, amit 2008-ban 24,4 milliárd forinttal kiegé-
szítenek. Ami mellékvonalakat illeti, a tervezett 28-ból csak 
14-et szüntetnek meg a korábban bejelentett decemberi idő-
pont helyett 2007. február 1-jei hatállyal. Emellett öt mellék-
vonalat, ahol a MÁV a Volánnal párhuzamosan vonatpótló 
autóbuszt üzemeltetett, már megszüntettek. A többi mellék-
vonalat alapos vizsgálatnak vetik alá, hogy van-e lehetősége 
a fejlesztésüknek, érdemes-e őket megtartani. 

MELLÉKVONALAK

A Vasutas Települések Országos Szövetsége országos 
aláírásgyűjtési kezdeményezést indít annak érdekében, 
hogy a vasúti mellékvonalak további működtetésének 
ügyét az Országgyűlés tűzze napirendjére.

Az aláírásgyűjtési akciót az váltotta ki, hogy ez év 
nyarán a kormány bejelentette 28 vasúti mellékvona-
lon a személyszállítás szüneteltetését, az új menetrend, 
azaz december 12-ei időponttól.

Az aláírásgyűjtéseket a népszavazásról és népi kez-
deményezésről szóló 1998. évi III. törvény értelmében 
a helyi önkormányzati választások napját megelőző 
és követő 41. napon belül nem lehetett elkezdeni. Ezért 
látszik úgy, hogy későn kezdődik az akció, azonban bí-
zunk abban, hogy az ország közvéleménye az ügy mel-
lé áll és az 50.000 aláírást a törvény szerint két hónap 
alatt össze tudjuk szedni. 

A kormány most 28 vonalon kívánja szüneteltet-
ni a személyszállítást, de híradásokból tudjuk, újabb 
51 vonal vizsgálatát is elrendelték, valamint az utóbbi 
napokban már több mint 80 vonal felülvizsgálatáról 
is szó van. 

Ezért gondolja a VTSZ elnöksége azt, hogy mind 
a 3377 vasúti mellékvonal üzemeltetésével kapcsolatos 
koncepciót kidolgozása után az országgyűlés törvény-
ben határozza meg a sorsukat. 

Véleményünk szerint az ügy fontossága miatt szük-
séges, hogy az országgyűlés tárgyalja a kérdést és dönt-
sön, mert nem megnyugtató, hogy a kormány eseten-
ként dönt ebben a vidéki Magyarországot érintő fontos 
kérdésekben.

Olyan településeket is megkeresünk jelen levelünk-
kel, amelyeket esetleg közvetlenül nem érint vasútvo-
nal. Tesszük ezt abból a meggondolásból, hogy bármely 
település lakója időközönként utazhat vasúti mellék-
vonalon. 

A  kezdeményezésünket támogatja a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöksé-
ge és több tagja. 

Kérjük az önkormányzatok vezetőit, a környezetvé-
delmi szerveket és minden az ügyet támogatót, hogy 
segítsen a szövetségünknek a szükséges aláírások ösz-
szegyűjtésében. 

Mellékelten megküldjük az Országos Választási Bi-
zottság által jóváhagyott aláírásgyűjtő ívet, amelyet 
a szükséges mennyiségben lehet sokszorosítani és kér-
jük, hogy az aláírt íveket folyamatosan 15 naponként 
az alábbi címre megküldeni szíveskedjenek: Polgár-
mesteri Hivatal  5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62.

 (Kaszai János vésztői polgármester, a Vasutas Tele-
pülések Országos Szövetségének elnöke 2006. november 
6-án kelt leveléből)

KEZDEMÉNYEZÉS
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Összesen húsz jelölt pályázott az or-
szág hét új önkormányzata polgár-
mesteri tisztségének elnyeréséért. 
A pályázók közül tizenheten függet-
len jelöltek voltak, egyet az MSZP, 
egyet a Fidesz, egyet pedig helyi egye-
sület jelölt. 

Gibárt 297 választópolgára közül 
236 szavazott érvényesen, és a négy 
független jelölt közül Matkovics La-
jos kapta a legtöbb, összesen 122 sza-
vazatot.

Ipolyszög 509 választópolgára kö-
zül 345 szavazott érvényesen, és há-
rom független jelölt közül Wágnerné 
Fejes Mária kapta a legtöbb, összesen 
136 szavazatot. 

Kerekharaszt 782 választópolgára 
közül 286 szavazott érvényesen, s va-
lamennyi szavazat az egyetlen függet-
len jelöltnek, Szabó Ádámnak jutott.

Monorierdő 3132 választópolgá-
ra közül 1526 szavazott érvényesen, 
a három független, az egy MSZP-s, 
és az egy helyi civil szervet által je-
lölt induló közül a független Juhász 
Sándor kapta a legtöbb, összesen 784 
szavazatot.

Gibárt
Encs 1962-ben az abaújszántói, az en-
csi és a szikszói járások egyesítése-
kor az ország legnagyobb járásának 
a székhelye lett, majd 1966-ban 
a szomszédos Abaújdevecserrel, Fü-
göddel és Gibárttal községi közös ta-
nácsot hozott létre és 1970-ben nagy-
községi, 1984-ben pedig városi rangot 
kapott. Negyven évi együttélés után 
vált el tőle Gibárt, amelytől szántóföl-
dek, és ha Hernád kiönt, a vizek is el-
választják. Matkovics Lajos, tisztelet-
díjas polgármester, az encsi bútorgyár 
műszaki vezetője azt mondja, hogy 
a szlogenje miatt szavazott rá a több-
ség. Pedig nem ígért sokat. Azt ígérte, 
hogy Gibárt takaros és tiszta lesz.

Merthogy az alapközművei meg-
vannak. Meg hídja, meg törpevízmű-
ve (ipartörténeti érdekesség) van. Van 
ezen felül helyisége is az új polgár-
mesteri hivatalnak, mégpedig a kö-
zösségi házban, amelyben az iskola 
már nem, de az óvoda még működik. 
A polgármester bízik abban, hogy 
az encsiekkel eredményesen osztják 
meg közvagyont, mert akkor talán 
jut bútorra és telefonra is.

Ipolyszög
Wágnerné Fejes Mária, az önállóso-
dott Ipolyszög polgármestere ponto-
san tudja, hogy harmichárom éve csa-
tolták Balassagyarmathoz a faluját, de 
elképzelni se képes azt a kort, amikor 
ez a szép vidék nem volt lakott. Sze-
rinte a tizenhetedik században né-
hány nádtetős házból állott az erdő-
övezte település, amely napjainkban 
is megőrizte egyediségét. 

A tizennyolcadik században fő-
leg evangélikus vallású tót–szlovák 
nemzetiségűek éltek itt, akiknek si-
került tanítót alkalmazniuk, lakást 
építtettek neki. Hosszú ideig az evan-
gélikus iskolába jártak a római ka-
tolikus vallású gyermekek is, a gyü-
lekezet szlovák ajkú volt, ám a taní-

Pálosvörösmart 552 választópol-
gára közül 343 szavazott érvényesen, 
és a két független jelölt közül Dobró-
ka László kapta a több, összesen 290 
szavazatot.

Pári 530 választópolgára közül 
385 szavazott érvényesen, mégpedig 
az egy független és az egy fideszes je-
lölt közül többen szavaztak a függet-
len Gere Zoltánra, ő 231 szavazatot 
kapott.

Somoskőújfalu 2093 választópol-
gára közül 1155 szavazott érvényesen, 
és a három független jelölt közül Lich-
ner András kapta a legtöbb, összesen 
780 szavazatot.

A hét új település 7895 választópol-
gára közül tehát 4276 szavazott érvé-
nyesen, az érvényes szavazatok kisebb 
részéből 368 jutott az egy MSZP-s, 
175 az egy helyi civil szervezet általi, 
154 az egy fideszes jelöltnek, a voksok 
nagyobb részét, összesen 3579-et a ti-
zenhét független jelölt kapta, közülük 
a hét győztes összesen 2629-et. 

Az új falvak hét képviselő-testü-
letének további 53 helyére 117 jelölt 
pályázott, közülük 93 volt a független 
jelöltek száma, 19-et jelöltek pártok, 
5-öt jelölt helyi civil szervezet. A tes-
tületekbe 46 független, 3 MSZP-s, 3 fi-
deszes és 1 helyi szervezet általi jelölt 
jutott. Gibárt önkormányzatának öt-
tagú képviselő-testületébe tizenkét 
független és egy fideszes jelölt közül 
négy független és a fideszes. Ipoly-
szögön és Kerekharaszton a tíz-tíz 
független jelölt közül választottak 
hetet-hetet a testületekbe. Monori-
erdő önkormányzatának testületébe 
harmincöten szerettek volna bejutni: 
tizenhat független, kilenc MSZP-s, 
öt fideszes és ugyancsak öt helyi ci-
vil szervezet általi jelölt; a választás 
eredményeként a tizenegy tagú testü-
letnek hét független, három MSZP-s, 
valamint egy helyi szervezet által je-
lölt tagja lett. Pálosvörösmart képvi-
selő-testületének hét tagját tizenhat 
független jelölt közül választották. 
Páriban az ugyancsak héttagú tes-
tületbe a tizenkét független jelölt kö-
zül öten, a három fideszes jelölt közül 
ketten kerültek be. Somoskőújfalu ve-
zető testületének mind a kilenc tagja 
a tizenhét független jelölt közül került 
ki, az egyetlen SZDSZ-es jelölt nem 
kapott elegendő szavazatot.

Híd a Hernád felett
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ják: jegres – legközepén, a várostól 
öt kilométernyire, turistautak nyom-
vonalán, az önálló Ipolyvece mellett, 
amelynek lakóival rendre összeháza-
sodnak a helyiek, akiknek a maguk 
településéről mind ez idáig nem lehe-
tett szavuk. Hát ezért, emiatt. Az ön-
kormányzatnak hivatala nincs, van 
egy kis közösségi ház, abban tartja 
az ülését a testület, ott fogadja he-
ti félórában az új település lakóit, 
a szomszédos Ipolyvecén pénzügyes, 
itt tiszteletdíjas polgármester. Meg 
a jegyző. Merthogy körjegyzőjük van 
Balassagyarmattal, a körjegyzőség 
fenntartására legombolhat a városi 
önkormányzat az államtól évi hét-
millió forintot. Az itteniek meg el-
határozták, hogy ami most már az 
övék, azt rendbe teszik, az illegális 
szemétlerakókat megszüntetik, re-
mélvén, hogy előbb-utóbb maguk is 
jutnak valamire. 

Kerekharaszt
Eredetileg a Pest megyei aszódi já-
ráshoz tartozó Verseg község hatá-
rának része volt. Tervszerű építésé-
re az 1930-as évek elején került sor, 
amikor számos vitézi telket alakítot-
tak ki. A helységnévtár 1973-as ada-
tai szerint 1947-ben alakult Verseg 
község területéből, és 1969-ben csa-
tolták Hatvanhoz, központi belterü-
let megnevezéssel. Az 1980-as évek 
végén 775 lakosa volt, lélekszáma ma 
meghaladja az ezret. Hatvantól mind-
össze egy fél kilométernyi méternyi 
földsáv választja el, rendszeres helyi 

tói váltások folyamatában ez a nyelv 
háttérbe szorult. Erre utalnak a mai 
templom telkén elhelyezett harangláb 
– ma a templomtoronyban lévő – ha-
rangjai, amelyek közül az 1860-ban 
gyártott kisebbiken szlovák nyelvű, 
az 1920-ban gyártott nagyobbikon 
magyar nyelvű a felirat. Templom hí-
ján az istentiszteleteket az iskolában 
tartották, amelyekre az iskolák álla-
mosítása után már nem volt lehető-
ség. Emiatt érték el Ipolyszög hívő 
lakói, hogy itt épüljön fel az ország 
első háború utáni temploma, amely 
egyébként az 1949-es novemberi át-
adásakor éppen ezért a csodák temp-
lomának neveztetett.

A helyi gyülekezet azt is elérte – 
a több helyi igehirdetés elhangzása 
érdekében –, hogy a Nógrád-Hon-
ti Egyházmegye 1951-es közgyűlé-
sén hozzájáruljon az ipolyszögi hí-
vők Balassagyarmathoz csatolásához, 
ami 1952. január 1-jén bekövetkezett, 
s attól kezdve minden vasárnap volt 
lelkészi szolgálat a faluban. A gyüle-
kezet 1966-ban még az iskolát és a ta-
nítói lakást is visszakapta, akkor nem 
gondolta senki, hogy az állam tőle 
1973-ban a falut veszi el.

A polgármester asszony a Balas-
sagyarmattól való különválás mel-
lett döntő népszavazás okát a tele-
pülés szépségében látja, amit az ille-
gális szemétlerakók gyarapodásával 
már-már elveszített. Itt vannak a 22. 
számú közút és a vasút által közre-
fogott mintegy százhektárnyi védett 
területet, az égerláp – itt azt mond-

járatú autóbusz-kapcsolata és egy ki-
épített kerékpárútja van a város fe-
lé. Helyi polgárok kezdeményezésére 
a hatvani képviselő-testület 2000 ja-
nuárjában támogatta a kerekharasz-
ti részönkormányzat megalakulását, 
majd március 30-án titkos szavazás-
sal megválasztotta a grémium tagjait. 
Az érdekérvényesítés e formáját az in-
dokolta, hogy az itt élők szerint peri-
ferikus helyzetük miatt az egészség-
ügyi, a kulturális szolgáltatások terü-
letén hátrányban voltak. Az általános 
iskola épületében alsó fokú oktatás 
folyt, amelyet a hatvani képviselő-
testület megszüntetett. Főként emiatt 
döntöttek a helyiek a 2004. évi nép-
szavazáson a válás mellett. Az önál-
lósult településen megválasztott kép-
viselő-testület közvetlenül a megvá-
lasztása után kért pénzt a hatvani tes-
tülettől. Szabó Ádám polgármester 
– aki a Kerekharaszttól húsz kilomé-
ternyire lévő, francia tulajdonú mű-
szergyár magyarországi beszerzője 
– úgy véli, hogy annyit kértek, ameny-
nyi a negyedik negyedévre a korábbi 
közös kasszából jár nekik. Egyébként 
ő maga ellenezte a válást, mert szerin-
te egy jól prosperáló város részeként 
többet lehetne (lehetett volna) elérni. 
Az új testületnek már van címe (3009 
Kerekharaszt, Bimbó utca 2.), de még 
telefonja sincs.

Monorierdõ
Monorierdőről Monor hivatalos hon-
lapján, a város történetét vázoló, ter-
jedelmes iratban csak néhány sor ol-
vasható. Hogy a városhoz tartozó 
településrész üdülő jellege az 1980-
as évektől csökken, lakosságszáma 
folyamatosan növekszik, 2003-ban 
meghaladta a háromezret. Meg, hogy 
a korábban hiányzó infrastruktúra az 
1990-es évektől gyarapodik, 1994-
ben kiépült a telefonhálózat, majd be-
vezették a földgázt, korszerűsítették 
a közvilágítást, 2002–2003-ban ki-
épült az ivóvíz- és csatornahálózat, 
van általános iskola, óvoda, orvosi 
rendelő és több üzlet is, néhány he-
lyi buszjárattal Monorra lehet utaz-
ni, a rossz állapotú földutakat pedig 
folyamatosan aszfaltozott utak vált-
ják fel. 

Monorierdőnek azonban van két 
saját, igaz, nem hivatalos honlapja. 

Égerlápi virág a sárga nőszirom
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„Irigylem azt, aki több jelöltet is 
tud, engem sajna 1 ember keresett 
meg (az utcán kérdezte meg, oda-
adom-é esetleg a cédulkát), az sem 
baj, ha csak az aláírásom van rajta, 
a többit majd Ő kitölti. A vonaton is 
csak 1 nevet mondtak, így már 2 je-
löltet tudok. Igaz október még odébb 
van. Lehet még addig okosodni?!”

„Lehet még gondolkodni, persze, 
de aki most körbesétál a faluban, ked-
vesen mosolyogva begyűjti az össze-
set. Miért ne adná oda Piri néne a sa-
játját? Mondja azt, hogy jobb jelöltre 
vár? Nem hallott olyanról!”

A választás eredményét aztán tel-
jes egészében közli ez a honlap, azt is, 
hogy a sok jelölt közül ki hány sza-
vazatot kapott. Meg még a gratulá-
ciókat.

„Gratulálok Juhász Sanyinak 
a polgármesterséghez!”

„Ezúton gratulálok mindenkinek. 
Elsősorban azoknak, akik elnyerték 
az áhított pozíciót (azaz polgármes-
ternek, képviselőnek választották), 
és azoknak is, akik vették a bátor-
ságot, hogy megmérettessék magu-
kat, de nem sikerült bejutniuk. Azt 
hiszem, hogy akik a falu vezetésé-
be kerültek, nagyon nagy feladatot 
és felelősséget kaptak, csak bízni 
tudok benne, hogy ezen felelőség-
gel, hatalommal élni tudnak majd, 
és nem visszaélni. Akik pedig nem 
váltak polgármesterré, képviselővé, 
ne csüggedjenek, hiszen mozgástér a 

számukra is rettentő sok van, bőven 
részesedhetnek a feladatokból. Az új 
vezetőség pedig ne felejtse el, hogy 
vannak olyanok, akik nem hangos 
szóval, magukat a nagy nyilvánosság 
elé állítva, de szintén tudnak, tud-
hatnak és lehetőség szerint szeretné-
nek is tenni a falu közösségéért. Őket 
is igyekezzenek bevonni a feladatok 
elvégzésébe, mindenkit a képessé-
ge és lehetőségei szerint. A mai ma-
gyar NAGY közélet egyik borzasztó 
rákfenéje, hogy a résztvevők unos-
untalan a múltbéli sérelmeket rán-
gatják elő, illetve hogy nem képesek 
a közös célokat meghatározni, és azo-
kon együttes, közös erővel dolgozni. 
Azt hiszem, most igen nagy kihívás 
áll a településünk előtt, ugyanakkor 
nagy lehetőség is, amelyet megra-
gadni csakis együttes erővel leszünk 
képesek... Ehhez kívánok mindany-
nyiunknak (nem csak az újan meg-
választott vezetőségnek) elsősorban 
jó egészséget, valamint türelmet és 
kitartást.”

Juhász Sándor polgármester mobil-
számát az alpolgármestertől tudom 
meg, de amikor felhívom, sok a dolga. 
Rendezvényeket szervez a Fekete Ist-
vánról elnevezett általános iskolában, 
tárgyal a korábbi anyatestület tagjai-
nak utódaival. 

Annyit azért elárul, hogy Mono-
rierdőn polgármesteri hivatal nincsen 
ugyan, de címe van (2213 Monorier-
dő, Béke köz 13.).

Ezek egyikén az elválásról is van ol-
vasnivaló.

„Itt vannak a kop-kop cetlik, nem 
egyedül nézegetem tanácstalanul, mi-
hez kezdjek velük. 

Ha becsenget érte Víz Elek, nyom-
jam a kezébe, vagy faggassam ki ak-
kor az elképzeléseiről? Félő, hogy 
az első lehetőséggel túl sokan fognak 
élni, ha egyáltalán... Ígérgetéseknek 
persze nem hinnék, de valami terv-
féle azért érdekelne, ki mihez kezde-
ne evvel a (talán mondhatom :remek 
adottságú) faluval.” 

„Nyaralási időszak van, sokan lát-
hatjátok, más települések miben ha-
sonlítanak vagy különböznek tőlünk. 
Jelenleg nem hívnék dicsekedve falu-
nézőbe vendéget. Fog ez változni?” 

„Félek, hogy a kampányon kívüli 
időszak ugyanilyen posványos lesz, 
mint most, ami biztos előjele az ér-
dektelenségnek, a lesz@...nak. Mi lesz 
velünk? Ezért voltak a viták, a harcok? 
Volt/lesz értelme az önállóságnak?”

„Szerintem mielőtt odaadod bárki-
nek is a céduládat egyetlen infóra van 
szükséged: támogatta-e Monorierdő 
leválását. Ha nem akkor természetes-
sen ne add oda neki.” 

„Monorierdőn van kb. 3100 válasz-
tásra jogosult személy, jó esetben en-
nek a fele fog elmenni szavazni, cir-
ka 1500 fő, ha valakinek sikerül kb. 
100 embert a maga pártjára állítania 
akkor nagy eséllyel be fog kerülni 
az önkormányzatba.” 

„Köszi a tippet, de azért nekem sem-
mit nem jelent, ha támogatta valaki 
a leválást, mert pld.: tehette éppen azzal 
a szándékkal, hogy így készítsen magá-
nak egy kényelmes székecskét, ahol jó 
pénzért elüldögélhet! Nem rosszindu-
latú vagyok (tényleg!), de sajna ez a ten-
dencia manapság a divatos!” 

„Nem nagyon ismertek tervek, cé-
lok, kilátások. Mire fogja futni? Ép-
pen hogy beosztható lesz a forráske-
ret, vagy fejlesztés is várható? Ha igen, 
kinek mi a fontosabb?”

„Mivel sokan eljárunk dolgozni, 
az iskolai információáradatból is ki-
maradunk (viszont annyira mégsem 
érdekelnek az események, hogy a Mo-
noron esetleg kifüggesztett tájékozta-
tó miatt vonatra üljünk,) gondoltam, 
itt valaki tájékozottabb, megosztja 
velünk, Ő hogyan csinálja.” Csupa VUK a Fekete Istvánról elnevezett iskola egyik rendezvényén
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zal indokolták, hogy az 1950-es falu-
egyesítés óta a helyi fejlesztésekből 
gyakorlatilag alig vagy nem része-
sültek. A népszavazás pozitív ered-
ményének ellenére az akkor hatályos 
önkormányzati törvény szerint alsó 
fokú oktatási intézmény hiányában 
Pálosvörösmart nem lehetett önálló 
község. A fenti és egyéb feltételek hi-
ányáról az elválást kezdeményezőket 
nem, vagy félretájékoztatták.

Ezt több mint tíz éve mondta Hiesz 
György szocialista parlamenti képvi-
selő az Országgyűlésben, hozzá téve, 
hogy az önkormányzati törvény mó-
dosításával a törvényes akadály elhá-
rult az önálló községgé nyilvánítás 
elől, s a ’92-es népszavazás döntése 
hatályos. Kérte az államtitkár meg-
nyugtató válaszát, és gyors intézke-
dését. Felvetésére dr. Világosi Gábor 
belügyminisztériumi államtitkár el-
ismerte, hogy 1992-ben Pálosvörös-
marton eredményes helyi népszava-
zás volt, ám – tette hozzá – mivel azóta 
újak a községgé nyilvánítás törvényi 
feltételei, elsősorban azt kell részletei-
ben kidolgozni, hogy az esetleg meg-
alakuló új község milyen bevételekkel 
és milyen kiadásokkal számolhat: ké-
pes lesz-e biztonságosan, önállóan 
gazdálkodni, maradéktalanul ellátni 
önkormányzati feladatait. Amikor 
az új község alakításának kezdemé-
nyezéséről szavaz a település lako-
sa, akkor tudnia kell, hogy az esetleg 
megalakuló önkormányzatnak meny-

Pálosvörösmart
Ötvenhat évig Abasár része volt, pe-
dig a neve régebbi. A Sár-hegy lejtő-
jén, a Bene-patak völgyében fekvő, 
Sár néven ismert település csak 1903-
ban kapta az Aba előnevet. Pálosvö-
rösmart pedig eredetileg az Aba nem-
zetséghez tartozó Csobánka család 
birtoka volt, amelyen Csobánka Péter, 
Sámuel és Dávid által 1304-ben a pá-
losok számára monostor alapíttatott, 
s ezen monostor részére hasíttatott 
ki a Gyöngyöshöz tartozó Bene ne-
vű puszta (ma Mátrafüred) határából 
egy darab, az akkor Veres-Marthynak 
nevezett szőlőheggyel együtt. A ko-
lostort a törökök rombolták le. A pá-
losrendiek pesti konventje 1749 táján 
kezdte benépesíteni a zárda romjai 
körüli területet. Egy 1762-ből szár-
mazó térképen már önálló falunak 
tüntették fel Pálosvörösmart közsé-
get, amelyet 1950-ben csatoltak Aba-
sárhoz.

A pálosok visszajárnak ide, mond-
ja Dobróka László polgármester, aki 
hívő emberként büszke arra, hogy 
az egyetlen magyar alapítású szerze-
tesrend tartományfőnöke, P. Borsos 
József perjel évente többször tart mi-
sét a falujában.

Pálosvörösmart községrész lakos-
sága 1992 júniusában helyi népszava-
záson több mint 90 százalékos rész-
vétel mellett 89 százalékos többséggel 
úgy döntött, hogy el kíván szakadni 
Abasártól. Kezdeményezésüket az-

nyi lesz a bevétele, és abból mit képes 
önállóan megvalósítani.

Pálosvörösmart polgármestere ab-
ban az évben született, amelyikben 
a faluja már Abasár része volt. Jól 
emlékszik a fenti parlamenti szóvál-
tásra, s megemlíti, hogy nem sokkal 
később alkotmánybírósági határozat 
tartotta hatályosnak az első népsza-
vazás eredményét, ennek ellenére új 
referendumban kellett az elválásról 
dönteni. Ma is hiányolja azokat a tör-
vényeket, amelyek a válás után szabá-
lyoznák a közös vagyon megosztását 
az elváltak között. Mindazonáltal 
nem ő volt a legújabb népszavazás 
kezdeményezője, mert véleménye 
szerint Pálosvörösmart önkormány-
zatának nem az abasáriak ellen, ha-
nem velük együtt kell az érdekeit ér-
vényesíteni. Azért indult a polgár-
mester-választáson, mert nem akarta, 
hogy egyetlen jelöltként az elszaka-
dás kezdeményezőjét válasszák meg 
a helyiek. Így őt választották, csak 
a szavazatok 15 százalékát kapta az 
ellenfele, akit egyébként nagyra be-
csül, a többi között azért is, amiért 
képviselőnek nem jelöltette magát. 
Ezért főként azok kerültek be a tes-
tületbe, akiket ő beszélt rá az indu-
lásra, mert bízik bennük. Egyébként 
menedzserként dolgozik a fia útépítő 
cégénél, a polgármesteri munka el-
látásáért tiszteletdíjra se tart igényt, 
s büszke rá, hogy a tiszteletdíjról kép-
viselőtársai is lemondtak.

Pári
Tamásihoz tartozik Pári. A XVIII. 
században az Esterházy-birtokokhoz 
tartozó községet németajkúakkal te-
lepítették be, akik szinte falvanként 
egy-egy növény termelésére speciali-
zálódtak. A páriak káposzta- és gyü-
mölcstermesztésükről voltak híresek, 
különösen ízletes őszibarackjaik és jó 
vörösboraik igen keresettek voltak 
a környéken. Ma is fejlett a szőlőkul-
túra. Ennyi olvasható a településrész-
ről az interneten.

Az önállósodott Páriról az interne-
ten egy riport is. 

Ebben Pári főutcáján fűnyírást 
vár egy választópolgár az új testü-
lettől: A fűnyírás nagyon nagy mér-
gem, mondja. Amíg Tamásihoz tar-
toztunk, egy évben négyszer nyírták A pálosok visszajárnak
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a füvet, én pedig otthon se tűröm el, 
ha nincs lenyírva. 

Gere Zoltán polgármester nagyra 
tartja, hogy a választáson a választó-
polgárok 75 százaléka vett részt, több 
választó tehát, mint a 2003-as nép-
szavazáson. Az új község, amelynek 
elszakadásáról akkor döntöttek, nyolc 
kilométernyire van Tamásitól. Akkor 
volt húszéves az egyesülésük, amelyre 
annak idején Tamási tartott igényt: 
a Páriban élő alig 800 lakos kellett 
ahhoz, hogy a népessége meghaladja 
a tízezret. 

Az interneten olvasható riport 
a választás napján készült.

Megtudható belőle, hogy Tol-
na megye századik önálló falujában 
az országosnál nagyobb arányban 
szavaztak a német és a cigány kisebb-
ség önkormányzati testületeibe kí-
vánkozókra is. 

A közvilágítással elégedet len, 
a parkosítást és virágokat hiányoló 
választók szerint lenne mit változ-
tatni a falu küllemén, de sokat nem 
várhatnak az önállóságtól. Pénz nél-
kül az ország se megy semmire, akkor 
egy ilyen kis hely is nagyon gyenge 
lesz. Nincsenek vállalkozók, akiktől 
adót várhatnának. Azok a kisfalvak, 
amelyek már régebben külön váltak, 
egészen másak. Pári úgy néz már ki, 
mintha a világ végén lenne. 

A 78 éves Jakab József még emlék-
szik a legutolsó tanácsi választásra is, 
jó pár szavazást már megélt, de ilyen 
zűrzavarosat még nem. 

A páriak két polgármesterjelöltre 
adhatták szavazataikat. Vati István-
ra (Fidesz–MPSZ), aki a falu külön-
válását előkészítő bizottságot vezette 
és a függetlenként indult Gere Zol-
tánra. 

Lesz-e elegendő pénz arra, amit el-
várnak a faluban élők? A kérdésre Ge-
re Zoltán azt mondta: Pári nincsen 
rosszabb helyzetben, mint a hasonló 
kistelepülések, Fürged vagy Értény. 
A falunak saját önkormányzata lesz, 
amelynek azonban még helyet kell 
találni. A régi polgármesteri hivatalt 
ugyanis a tamási önkormányzat el-
adta, jelenleg faáruüzem működik 
az épületben. Arról pedig, hogy Ta-
mási támogatásával az egykori isko-
laépületben alakítsák ki községházát, 
még nem jutottak egyezségre. 

A válási kampányban kulcsszerepe 
volt Tomka Istvánnak, egy helyi kép-
zőművésznek is, aki tortát dobott Sal-
gótarján polgármesteréhez, amiért be 
akarta záratni az óvodát, s aki az egy-
személyes „népfelkeléséről” is elhí-
resült (NÉP feliratot viselve kelt fel 
egy, a városháza elé helyezett ágyból). 
Ő képviselőjelöltként indult és nyert 
testületi mandátumot. 

Somoskőújfalu polgármesterévé 
három független jelölt közül Lichner 
Andrást választották. Szerinte száz-
nyolcvan éve az ő falujából is lehe-
tett volna város, ha több a vize, ebben 
a tekintetben (és nemcsak ebben) Sal-
gótarján a maga bányászatával sze-
rencsésebbnek bizonyult. Az 1937-es 
helységnévtárban fellelt adatok sze-
rint a somoskőújfalusi körjegyző-
ségnek tagja volt Somoskő, a maga 
799 lakosával, 136 házával, egy római 
katolikus elemi mindennapi, és egy 
ugyancsak római katolikus általános 
továbbképző népiskolával, egy kő-
bánya és kőzúzó gyári üzemmel, egy 
barnaszénbányával, két hozzátarto-
zó lakott hellyel, Eresztvénybánával 
és Medvespusztával. Tagja volt továb-
bá Somoskőújfalu is 2342 lakossal, 
463 házzal, csendőrörssel,határszéli 
rendőrkirendeltséggel, egy állami ele-
mi mindennapi,  és egy állami álta-
lános továbbképző népiskolával, egy 
bazaltbányával, egy trachitbányával, 
egy kőzúzóüzemmel, vasútállomásal, 
postamester által kezelt postahivatal-
lal, vasúti távíróhivatallal, valamint 
két hozzátartozó lakott hellyel: Ge-
dőcpusztával és Sebajbányateleppel.

A polgármester a három éve bezárt 
iskola két elfoglalt helyiségének egyi-
kében azt tervezi, hogy Somosnak jö-
vő őszre újra lesz egy iskolája.

A Hatvan–Somoskőújfalu vasút-
vonal 1867-ben épült meg. A pálya 
erősen emelkedik, a szintkülönbség 
Salgótarján és Somoskőújfalu közötti 
6,3 km-es szakaszon 80,6 méter.

Napjainkban vasúti híd is épül itt, 
s a polgármester abban bízik, hogy 
erre a vasútvonalra hamarost vissza-
térnek a nemzetközi járatok. 

Somos az Somos, mondja hittel, re-
mélvén, hogy a salgótarjáni önkor-
mányzattal folytatott vagyonvitában 
sikerül megegyezésre jutnia.

Aczél Gábor

Somoskõújfalu
Novemberi újsághír: Salgótarján 
és Somoskőújfalu között – építési 
munkálatok miatt – hosszabb ideje 
szünetel a vasúti közlekedés. Ezt hasz-
nálták ki azok az ismeretlen tettesek, 
akik a vasútszakaszról eltulajdonítot-
tak több műszaki biztonsági berende-
zést. Az elkövetők több mint másfél-
millió forint kárt okoztak. 

Az újsághír arra utal, hogy Salgó-
tarján mellett a maga korábbi város-
részének is vasútállomása van. De 
nincs benne a hírben, hogy az új fa-
lu területén határátkelőhely is mű-
ködik. 

A hegyekkel körbevett települést 
1977-ben csatolták Salgótarjánhoz. 
A salgótarjáni önkormányzat három 
éve zárta be az iskoláját, s e döntés 
után a térség önkormányzati képvise-
lőjének vezetésével alakult meg a So-
moskőújfalui Előkészítő Bizottság, 
amelynek tagjai megkezdték az el-
szakadás megszervezését. Miközben 
gyűltek az aláírások a népszavazás ki-
írására, a szervezők országos akciókat 
rendeztek az iskola megmentéséért. 
Tüntettek a Parlamentnél is, az utolsó 
ballagás után pedig gyertyás temetést 
tartottak az iskola előtt. A somosiak 
szerint az iskola bezárása tette be ne-
kik a kaput. Mert sok más bajuk is 
volt: a helyi focicsapatra annyi pénz 
jutott, amiből a melegvízre se futotta, 
az utak eső után járhatatlanok, mert 
nem aszfaltozták őket évtizedek óta, 
becsukták a helyiek által társadalmi 
munkában épített mozis kultúrházat, 
nem bővítették a temetőt, az egykori 
tanácsházát is elbontották. 

Mind emiatt a 2121 választásra jo-
gosult somosiból 1059 szavazott az el-
szakadásra, 261 ellene, 801 pedig nem 
szavazott. A szavazás eredményének 
kihirdetése után hajnali kettőig buliz-
tak a helyiek, hozták a zsíros kenyeret, 
a bort, ettek, ittak, táncoltak. 

A szakadárok vezetője független-
ként Somost képviselte a tarjáni ön-
kormányzatban, országos hírnevét 
az általa szervezett ugrógálának kö-
szönhette, amelyen Szergej Bubka 
rúdugrófenomén is részt vett. A so-
mosiak többsége biztos volt benne, 
hogy a szervező Angyal János lesz 
a falu első polgármestere. De nem 
indult a választáson.
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Amikor egy l995-ös parlamenti fel-
szólalására emlékeztetem – amelyben 
az Abasártól válni szándékozó pálos-
vörösmarti városrészben lakók nép-
szavazásának hatályos voltára hívta 
fel (egyébként hiába) képviselőtár-
sai és a kormány figyelmét –, azon-
mód Gyöngyös mátrafüredi részén 
élőknek válniakarása ötlik fel ben-
ne. Amelynek ellene van. Illetve an-
nak van ellene, amit a mátrafüredi-
ek a gyöngyösi önkormányzattól kö-
vetelnek. Szó se róla, a válásra csak 
2010-ben nyílhat esély, de akkor se 
lenne méltányos, amit a népszavazás 
kezdeményezői igényeltek, amiért is 
a leendő mátrafüredi önkormányza-
tot a gyöngyösi polgármester perek 
sorával fenyegette meg. Mert ameny-
nyiben a szétválásról szóló népszava-
zás törvényesnek találtatik, a 35 ezer 
lakosú város közterületének 46 szá-
zaléka kerülhet egy 950 lelkes falu 
birtokába. 

A mátrafürediek – mondja Hiesz 
György – az egyesítés megszünteté-
séről szavaztak. Márpedig Mátra-
füredet Gyöngyössel sohasem egye-
sítették, a területe Benepusztaként 
mindig Gyöngyöshöz tartozott. Ma 
ezen a területen van a város iparának 
tekintélyes hányada, ott a Pipis-hegy, 
amelynek repülőterét idén 75 éve adta 
át Gyöngyös akkori polgármestere. 

Hiesz György nem mondja, de tu-
dom, hogy a repülőtér a magyaror-
szági vitorlázórepülés bölcsője volt, 
s hogy a reptér melletti városi legelőn 
vitorlázó gépeket építettek. És tudom 
még, hogy a füredieket is kiszolgáló 
városi szennyvíztisztító telep bőví-
tése, az iszapkomposztáló, valamint 
a Mátrafüred és Gyöngyös közötti 
technológiai vezeték építése, a kap-
csolódó kiviteli tervek elkészítésével 
együtt több mint kétmilliárd forint-
ba került. 

A szennyvíztisztító telepet nem 
azért a bővítik, mert az Európai Uni-
ótól várható támogatás folyósításának 
a szennyvízcsatornázás az alapfelté-
tele, hanem mert szükség volt a bőví-
tésére. Mint ahogyan nem azért ké-
szíttette el a város önkormányzata 
a maga településfejlesztési koncepci-
óját, mert egy ilyen koncepció a kö-
telezően elkészítendő városrendezési 
dokumentumok egyike, hanem mert 

Nem pártra, hanem emberre szavaztak 
a gyöngyösiek, mert ugyanazt az embert 
tették meg polgármesterüknek, aki az elmúlt 
négy évben kiérdemelte az elismerésüket. 
Nagy dolog ez a kisvárosokban általános-

nak mondható jobboldali fölény idején, hiszen az ötvenéves 
Hiesz György tagja volt az MSZMP-nek, emellett alapítója 
a mai szocialista pártnak, amelyet a rendszerváltoztatás utá-
ni nyolc esztendőben a parlamentben képviselt, s amelynek 
a színeiben már az elmúlt ciklusban Gyöngyös polgármeste-
révé választották. Hiesz György idén elnyerte az Év Mátrai 
Polgármestere címet is.

Kisváros
a Mátra 

kapujában

A 3-as út mentén Göngyösnél, zöld fák fogadják a befektetőket
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amely egységes szemléletbe integ-
rálja a különböző ágazati szempon-
tú optimumokat. Az egyes telepü-
lések vonzerejük alapján lehetnek a 
térség fejlődésének motorjai, a tele-
pülésfejlesztés pedig ezért lehet a re-
gionális fejlesztési elképzelések al-
kotóeleme. A dokumentum távlati, 
mintegy 10–15 éves jövőképet ad, 
amelyhez ragaszkodni lehet abban a 

munkában, amely a települést hosszú 
távon is versenyképessé kívánja ten-
ni. A koncepció egyfajta önbeteljesí-
tő jóslat tehát, amelynek birtokában 
meg lehet tiltani a célokkal ellentétes 
fejlesztéseket. Akkor éri el célját, ha 
választ ad a település által betöltött 
térbeli szerepek, a centrum–periféria 
kapcsolatok változásaira a település 
szűkebb és tágabb földrajzi környe-

szükség volt rá. Mindkét dokumen-
tum helyzetelemzésen alapul. E hely-
zetelemzés vázolja várostörténet leg-
fontosabb momentumait, amelyek 
szerint Gyöngyös csaknem 750 éve 
városias jellegű, és 670 éve városi ran-
gú település, a térség kereskedelmi 
utak találkozásánál létrejött központ-
ja, szerkezetét a tizenhetedik századig 
az egymással merőleges főutcák ke-
reszteződése és a metszéspontjukban 
álló Szent Bertalan templom határoz-
ta meg; az 1800-as évek végéig a sző-
lő- és bortermelés adta gazdaságának 
jelentős részét, majd az ipar és az ide-
genforgalom vette át ezt a szerepet; 
.a központot vizesárok és sövényke-
rítés határolta, a város azon túl csak 
1820 után terjeszkedett. Beépítését 
az 1900-as évek tűzvészei (1904, 1908, 
1917) jelentősen átalakították: az ad-
dig keskeny utcákkal kialakult töm-
bökre 1918-ban városrendezési terv 
készült, a város mai képe ezen a ter-
ven alapul.

Ami pedig a mai településfejlesz-
tési koncepciót illeti, annak legfőbb 
célja a város vonzerejének növelése. 
A települési vonzerő az a fogalom, 

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

elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.

PATINA Öntöde Kft.
1201 Budapest, Attila u. 37.
Tel.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
Email: patina@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu

Szennyvíztisztító bővítése 
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sorban ipari, kereskedelmi, szolgálta-
tási, illetve turisztikai beruházások-
hoz kapcsolódóan szeretnék haszno-
sítani. Az önkormányzat különböző 
kedvezményekkel is segíti a cégek le-
telepedését. Ilyenek például a nyel-
vi és szakmai átképzési lehetőségek, 
közlekedési, letelepedési támogatá-
sok, illetve a beruházás nagyságától 
függő egyedi kedvezmények. A le-
telepedni szándékozó vállalatok elő-
nyét élvezhetik a 2003–2007 közötti 
városfejlesztési program keretében 
megvalósult és megvalósuló fejlesz-
téseknek is.

Orczy-kastély, mondom a polgár-
mesternek, jelezvén, hogy a követke-
ző évek legnagyobb gyöngyösi kul-
turális beruházása is megragadta 
a figyelmemet. Valóban, több mint 
kétmilliárd forintot költenek a kas-
tély teljes felújítására és egy új ter-
mészettudományi pavilon építésére. 
A beruházás első ütemének 820 mil-
lió forintos költségét uniós forrásból, 
a többit címzett állami támogatásból 
fedezik. A kastélyban a Mátra Mú-
zeum a természettudományi gyűjte-
ményével sokáig vonzotta a látogató-
kat. Az épület rekonstrukciója tavaly 
kezdődött, s a felújítás nem csak arra 
volt jó, hogy az épület állaga javul-
jon. Értékes leletekre is bukkantak 
a munkálatok során: a vakolat eltá-
volítása után az egyik teremben hét, 
szokatlanul jó állapotban megmaradt 
falfestményre leltek. A freskók Ma-
gyarország legnagyobb összefüggő 
barokk teremsorának falait borítják, 
s vélhetően egyidősek az épülettel, 
vagyis az ezerhétszázas években ké-
szültek. A rekonstrukció során ezeket 
restaurálják, és igyekeznek visszaadni 

zetében. Ez azt jelenti, hogy a doku-
mentumnak összhangban kell len-
nie a tágabb térségre – kistérségre, 
megyére, régióra – érvényes területi 
tervekkel, egyeztetni kell tehát a szé-
lesebb földrajzi egységre megfogal-
mazott tervek és a települési tervek 
között, mint ahogy egy ország fejlő-
désének fenntarthatósága azon mú-
lik, hogy az országfejlesztés meny-
nyire igazodik az egyes települések 
fejlesztési elképzeléseihez.

Így jutunk el a kereskedelmi utak 
metszéspontjában álló templom tér-
ségi szervező funkciójától az utak 
– például az M3-as út – mentén ki-
alakítható ipari parkokig, e parkok 
jövedelmet és jólétet ígérő működ-
tetéséig. 

Hiesz György, aki szerint emiatt 
biblia a településfejlesztési koncep-
ció, nemrégiben Debreczenyi János, 
Veszprém város polgármestere és 
Gonda Tibor, Pécs város alpolgár-
mestere társaságában befektetési 
helyszínként mutathatta be a maga 
városát a Magyarországra akkreditált 
követségek gazdasági diplomatáinak; 
a külföldi, gazdasági érdekeltségű in-
tézmények, képviseletek, ügynöksé-
gek, vállalkozási tanácsadó irodák 
képviselőinek. Prezentációjában a vá-
ros és térsége előnyei között említet-
te a képzett munkaerő meglétét, az 
ipari munkakultúra hagyományát, a 
térség kedvező fekvését és elérhetősé-
gét, valamint jó infrastruktúráját. A 
konkrét befektetési projektlehetősé-
gek közé sorolta a Gyöngyös nyugati 
gazdasági övezetét, a víztározó kör-
nyékét, a városi laktanyát, valamint 
az M3-as autópálya mellett lévő Ipari 
Parkot. Ezeket – mint mondta – első-

a szobák eredeti hangulatát. Emel-
lett felújítják a kétezer négyzetméter 
hasznos alapterületű kastélyépületet, 
ahol később egy vadásztörténeti és 
egy történeti kiállítás kap helyet. Új 
látogatótereket alakítanak ki, s a régi 
angolparkra hasonlító kertet is építe-
nek, amelyben az egzotikus növények 
helyett inkább a Mátra fáiból, cserjéi-
ből, virágaiból válogatnak. Megkez-
dik a parkban az egykori mestersé-
ges tó rehabilitációját is. A korábban 
a kastélyban működött Mátra Mú-
zeum már nem kerül vissza eredeti 
helyére, az intézmény számára egy új 
természettudományi pavilont hoznak 
létre. Igen korszerűt, a tó közepén, 
amelyből a vízfelszín alatti világot 
közvetlen közelről nézhetik majd meg 
a látogatók. Az épületek alatt húzó-
dó barlangrendszert vállalkozóknak 
adják bérbe, akik éttermeket, kávé-
házakat, szórakoztató-központokat 
működtethetnek. A teljes beruházást 
jövőre befejezik.

A. G.

ITT A TÉL!?
HÓTOLÓ, HÓEKE 

targoncára, IFA-era, MTZ-re 
szerelhető, valamint 

rakodókanál, sóószóró, 
traktorral vontatható 

seprőgép stb. 
a gyártótól.

AGROMAT KFT.
8400 Ajka, Zagy tér 3.

Tel./fax: 06-88-311-640
Tel.: 06-88-215-241, 06-88-500-970 
06-30-946-6620, 06-30-946-6621

1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Tel./fax: 342-3906

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

VII. Klauzál tér 16. - Tel.: 342-3906

A városszerkezetet a sokáig az útkereszteződés és a Szent Bertalan templom határozta meg
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módjára puritán életvitelű polgár-
mester nem egészen önszántából lett 
a takarékoskodás bajnoka.

– Közszájon forgó történet a város-
ban, hogy az első leckét már megvá-
lasztásának óráiban fölvehette...

– Négy év távlatából és a második 
elsöprő győzelemmel a hátam mö-

Nem, ne menjünk bele ilyen akadé-
koskodó latolgatásokba, és ne hagy-
juk kizökkenni szolgálatkész lendüle-
téből se a polgármestert, se a pénzügyi 
osztály vezetőjét, se az informatikust, 
amikor arra igyekeznek válaszolni: 
a kunszentmiklósi önkormányzat ha-
jóját miként kormányozzák az évről 
évre szűkülő költségvetések egyre se-
kélyesebbé váló vizében.

ELLENSZÉLBEN
Az 55 éves Bődi Szabolcs tanári, il-
letve népművelői pályáról igazolt át 
a 9 ezer lelkes Kunszentmiklós pol-
gármesteri székébe, amelyben máso-
dik ciklusát tölti. A váltás nem volt 
éppen könnyű: 1998-ban hatvan sza-
vazattal lemaradt, és noha 2002-ben 
1400 vokssal kapott többet vetélytár-
sánál, a fényes győzelem mezején so-
káig inkább csak keserű fű termett 
a számára. Témánk szempontjából ez 
azért érdekes, mert a történtek egyér-
telművé teszik: a hithű reformátusok 

gött, mára csak mosolyogni tudok 
a történteken. A szavazás végeztével, 
úgy este hét óra táján a tizenkét jobb-
oldali jelölttársammal együtt megje-
lentünk a polgármesteri hivatal nagy-
termében, ahol az országos fejlemé-
nyeket televízión, a helyi szavazatok 
alakulását pedig a számítógépek mo-
nitorán lehetett követni. Barátságos 
környezet fogadott bennünket: a te-
rem oldalában terített asztalok, rajtuk 
három vagy négy szendvicses tál, bo-
ros meg pezsgős palackok, a hozzájuk 
tartozó poharakkal. Ezt látva oldott 
hangulatra számítottunk, ám a már 
ott lévők érezhető feszültséggel „szo-
rítottak” helyet nekünk. Igaz, nem 
sokáig kellett szoronganunk, mert 
ahogy nőtt az előnyünk, úgy koptak 
el mellőlünk az ellenérdekű tábor je-
löltjei, meg a hivatali apparátus dol-
gozói, az összes szendvicses tállal, 
meg italos palackkal együtt. Persze, 
a magunk szerény módján azért meg-
ünnepeltük a győzelmünket: én elug-
rottam haza kolbászért, meg késekért, 
egy másik társunk elszaladt a kenyér-
gyár éjjel-nappal nyitva tartó boltjá-
ba, egy harmadik italt hozott. Szóval 
hamar elkezdtek minket hozzászok-
tatni az önerős ellátáshoz.

– Hogyan alakult a folytatás?
– Órákig mesélhetnék a sokszor ki-

csinyes, de többnyire vérremenő int-
rikák, gáncsoskodások történetéből. 
E harcok hevességét mindenesetre 
jelzi, hogy a jegyzőnk, az aljegyzőnk, 
a pénzügyi osztály megbízott vezetője 
és egy régi költségvetési szakember is 
inkább vette a kalapját, mintsem hogy 
beletörődjék „egy jobboldali banda 
uralmába”. Kemény, idegeket őrlő, 
sokszor már-már reménytelennek lát-
szó csaták voltak ezek, hiszen azok 
fordultak ellenünk, akiknek a szak-
mai segítségére ugyancsak rá lettünk 
volna utalva. Mégis túléltük ezt a ne-
héz időszakot, sőt bizonyos értelem-
ben nyerünk is rajta.

– Végre nyugodtan dolgozhattak...
– Igen, valamelyest. De én konkré-

tabb nyereségre gondoltam. Anyagi-
ra. A lemondott alpolgármester he-
lyére nem választottunk másikat, így 
a járulékokkal együtt havi százhat-
vanezer forintos illetménye a kasz-
szában maradhatott, ami éves szin-
ten kétmilliós megtakarítást jelentett. 

Egy kisváros 
a takarékosság 

zubbonyában

Amit megnyersz a réven, elveszted a vámon! 
Ezt a gyakorta észbeötlő, régi bölcsességet 
most tegyük félre. Ne bocsátkozzunk például 
annak mérlegelésébe, hogy melyik polgármes-
ter szolgálja eredményesebben az őt megvá-

lasztó települést: az-e, aki a sofőr bérét megtakarítva maga 
vezeti hivatali autóját még a több száz millió forintos tétű 
üzleti tárgyalás távoli színterére is, vagy inkább az, aki ideg-
rendszerét a forgalmi dugók okozta bosszúságoktól megkímél-
ve, a hátsó ülésen még egyszer átrágja magát a szerződéster-
vezet pontjain, amelyek bizony majdnem elfedtek előle egy 
sokmilliós csapdát.
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– A mentőállomással együtt négy-
százhúsz millió forintos fejlesztés 
négy esztendő alatt tagadhatatlanul 
kevés az évi másfél milliárdos költ-
ségvetésű Kunszentmiklóson, amely 
város ráadásul kistérségi központ. 
Ennek ellenére talán még ennyinek 
is tudnánk örülni ebben az országos 
szegénységben, ha nem vetne rá ár-
nyékot két körülmény. Az egyik, hogy 
a meglévő intézményeink többnyire 
eléggé viharvert épületeinek fölújítá-
sára szinte még filléreket sem tudtunk 
fordítani. Ez különösen a Virág Ge-
deon Szakközépiskola esetében fáj-
dalmas, mert nagy múltú, színvona-
las intézményről van szó, amelynek 
a százéves épülete már-már életve-

Ugyancsak évi kétmilliónk maradt 
meg azáltal, hogy lemondtam a sze-
mélyi sofőr igénybevételéről – egy-
részt, mert zavart, hogy valaki csak 
arra vár, mikor vigyen engem ide 
vagy oda, másrészt ő is jobban járt, 
hiszen a központi orvosi ügyelet hir-
telen megüresedett gépkocsijára át-
ülve még többet is kereshet. Ha eh-
hez hozzászámítom, hogy az elmúlt 
ciklusban sem én, sem a képviselő-
testület tagjai nem kértek maguknak 
többet, mint amennyit az elődeink 
kaptak, s ezen összegeken négy évig 
a törvényes lehetőségek dacára sem 
emeltünk egyetlen fillért se, akkor 
a megtakarítások összege 82 millió 
forint – éppen annyi, amennyiért 
a már évtizedek óta nagyon hiány-
zó mentőállomást most végre meg-
építhetjük.

– Mivel gyarapodtak még?
– Említhetném a posta 100 milli-

óba kerülő új épületét, vagy a váro-
si bíróság majdnem félmilliárdos új 
rezidenciáját, amelyről a legfelsőbb 
bíróság elnöke azt mondta: vidéki 
viszonylatban párját ritkítóan szép 
és korszerű. Ezek azonban állami be-
ruházások, még ha sokat harcoltunk 
is értük. Saját erőből – a mentőállo-
más mellett – mindössze kilenc új la-
kást és tíz kilométer hosszúságú, asz-
faltburkolatú utat tudtunk építeni 90, 
illetve 250 millió forintért .

– Mindössze? Kevesli ezt a teljesít-
ményt? 

szélyesen roskatag. És, ami végképp 
bosszantó sokak számára, hogy mind-
eközben a tőlünk néhány kilométerre 
eső és baloldali vezetésű Szalkszent-
mártonban minden különösebb gond 
nélkül jutott több száz millió forint 
a teljes faluközpont – egyébként pél-
daszerűen színvonalas – felújítására. 
Egyik-másik képviselő-testületi ta-
gunkban föl is merült néha: nem fo-
gunk mi ebbe belebukni? Az ismét fö-
lényes jobboldali győzelem azonban 
azt mutatja, hogy a választóink több-
sége különbséget tud tenni a hátszél-
ben, illetve ellenszélben összehozott 
teljesítmények között, és díjazta, hogy 
a sokszor méltánytalan hátrébb soro-
lások közepette is helytálltunk.

•  garantált 30% telekommunikációs költ-
ségcsökkentés

• informatikai biztonság szolgáltatás
•  intézmények, külső telephelyek és hivata-

lok informatikai és távközlési összekötte-
tése

Elérhetőségeink
web: www.tavcom.hu
e-mail: tavcom@tavcom.hu
Telefon:  06 (1) 433-0310  

06 (20) 991-1428 
06 (20) 983-5632 
06 (30) 407-0499 
06 (30) 407-0358

Minden, ami internetes telefonálás! 
IP alapú telefonrendszerek kiépítése, karbantar-
tása, IP PBX. 
Telefonáljon a modern technika segítségével ol-
csón és egyszerűen! 
Hívjon, mi segítünk megtakarítani! 

www.webenny.hu.
Csomor Sándor, 6791 Szeged, Gyalu utca 13. 

Telefon: 06 (70) 452-7841

Kommunikáció újragondolva 

Tele24
korszerű technológiájával, minőségi  

szolgáltatást nyújtva, maradéktalanul kielégítve  
az Ön, illetve Ügyfeleink igényeit.

TÁV-COM
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A LEGNEHEZEBB

A helytállás parancsa diktálja Ben-
csik Józsefné napirendjét is, aki kon-
tírozóként dolgozott az önkormány-
zati hivatal könyvelési csoportjában, 
mígnem tíz év után, 2003 novembe-
rében kinevezték a hirtelen eltávozó 
pénzügyi vezető utódjának. Tekintve, 
hogy ez a beosztás felsőfokú végzett-
séghez kötött, 2004-ben beiratkozott 
a gyöngyösi Károly Róbert Főisko-
la államháztartási szakára, és ennek 
folyományaképpen a többgyermekes 
családanyára váró otthoni teendők 
után éjfélekig, a tankönyvek fölé ha-
jolva ismerkedik a halmazelméletek 
rejtelmeivel vagy a kör-, vonal-, osz-
lop- és egyéb diagramok természet-
rajzával.

– Mi a legnehezebb?
– A napi munka és a tanulás gyöt-

relmeit az ember természetesnek tart-
ja. Viszont pénzügyi szempontból ki-
lenc intézménynek mintegy négyszáz 
dolgozója tartozik hozzám, akiknek 
a juttatásait hol itt, hol ott kell kurtíta-
nunk, sokszor egészen a leépítésekig, 
és bizony előfordul, hogy az érintet-
tek rám neheztelnek, mintha bizony 
én találtam volna ki a számukra hát-
rányos intézkedéseket. Ezt nem lehet 

megszokni, ez mindig elkeserít.
– Vázoljon föl néhány esetet...
– Önkormányzati körökben köztu-

dott, hogy a pedagógusok ötven szá-
zalékos béremelése mekkora galibát 
okozott. Pontosabban, hogy ennek 
az egyébként minden szempontból 
indokolt lépésnek az anyagi fedezetét 
egy idő óta csak részben vállalja az ál-
lam. Életbe léptek persze ilyen, meg 
olyan kompenzációk, de az igazság az, 
amit a TÖOSZ is kimondott: 2003-tól 
kezdődően tíz százalékos forráshiány 
keletkezett az önkormányzatoknál 
és ez Kunszentmiklós esetében évi 
150 millió forint elvonását jelentet-
te, mindjárt az indulásnál, ami a bé-
rek növekedése, az energiahordozók 
drágulása, meg az általános infláció 
következtében egyre nő. Mivel pedig 
ezek az éves hiányok összeadódnak, 
ennek a tízezres alföldi kisvárosnak 
a hiánya már az egymilliárdhoz kö-
zelít! Ekkora hiányt képtelenség ki-
gazdálkodni!

– Mégis próbálkoznak...
– Mást nem tehetünk. A kényszerű 

lépések sora a karbantartások és a föl-
újítások későbbre halasztásával kez-
dődött, és ma ott tartunk, hogy az is-
koláink működése is végveszélybe ke-
rült. A normatívák alapján érkező ál-
lami pénz sosem volt elég. A város 
büszkeségének számító Virág Gedeon 
Szakközépiskola esetében például ré-
gebben az állam minden száz forint-
jához hetvenet tudtunk tenni, ma már 
csak tizenötöt.

– Milyen következményekkel jár ez 
az iskolákban?

– Gyakorta megesik, hogy az a ta-
nár, aki okvetlenül használni akarja 
a táblát, a saját pénzéből veszi meg 
a krétát. Vagy, hogy erre azért mégse 
kerüljön sor, az iskolák kénytelenek 
bérbe adni az udvarukat, az előterü-
ket, a tornatermüket, vagy az egyéb 
helyiségeiket, például vásári árusok-
nak. Akiknek a hirdetéseikre tódul a 
nép, hogy olcsón jusson kesztyűhöz, 
zoknihoz, villanyrezsóhoz, akármi-
hez. Az üzletelők csapatai természe-
tesen zavarják a tanítást.

– Mi a helyzet a művelődési ház-
zal?

– Egyre kevesebb a rendezvény, 
a szakkör, az ilyen-olyan közössé-
gi összejövetel. Aki mégis bejön, at-

tól bérleti díjat kérnek. Ez mondjuk 
az autós iskolák esetében elmegy, 
mert ők a költségeiket ráterhelik a jo-
gosítványért ácsingózókra, de az már 
megalázó, hogy annak a daloskörnek 
is fizetnie kell, amelynek nyugdíjas 
tagjai többnyire ingyenesen lépnek 
föl a különböző városi rendezvénye-
ken.

– És itt bent, a hivatalban?
– A hivatali dolgozók fizetése alig-

alig emelkedett az elmúlt években; 
még a köztisztviselői törvény lehe-
tőségeit sem használtuk ki, így aztán 
van példa arra, hogy a környék ki-
sebb településein is jobbak a fizetések. 
A béren kívüli juttatásokból egyedül 
a ruhapénz maradt. Korábban példá-
ul eléggé széles volt azok köre, akik-
nek a telefonos költségeit megtérítet-
tük. Mára egyedül a jegyző maradt, 
de neki is be kellett érnie egy szolid, 
hatezer forintos átalánnyal.

AZ INFORMATIKA
– Az informatika fejlődése hozza, 

vagy viszi a pénzt?
– Hozza. Korábban csak úgy tud-

tunk értesüléseket szerezni a kor-
mány költségvetési tervezetéről, ha 
beutaztunk Kecskemétre, és részt vet-
tünk a fölügyeleti szerveink tájékoz-
tatóján. Ebből is csak annyit tudtunk 
hazahozni, amennyit gyorsan lejegy-
zeteltünk, ugyanis magnót nem hasz-
nálhattunk. Most ki se kell lépnünk 
a szobából, csak odaülünk a számí-
tógép elé, rákattintunk a Pénzügy-
minisztérium honlapjára, és addig 
tanulmányozzuk a számunkra fon-
tos fejezeteket, ameddig csak akar-
juk. Útiköltség, napidíj fölszámítása 
nélkül!

– Ez valóban kényelmes megoldás, 
de amit gyakran használnak, azért 
többet is kell fizetni!

– Az internet és a telefon esetében 
azt kell mondanom, hogy éppen a for-
dítottja az igaz: minél többet hasz-
náljuk, annál olcsóbb! Hat–hét évvel 
ezelőtt nyolcmillió körüli volt az éves 
számlánk, most pedig alig haladja 
meg a hárommilliót, pedig időköz-
ben több mint százötven mobilt osz-
tottunk ki a hivatal, illetve a hozzá 
tartozó intézmények dolgozói között, 
amelyeken egymást közt ingyenesen 
beszélhetünk. És nem föltétlenül csak 

Tele24
 a VoIP forradalmár  

Egy költséghatékony megoldás a távolsági  
és nemzetközi telefonbeszélgetések  

lebonyolításához az internet kiaknázásával,  
a VoIP technológia segítségével!
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 pes választási rendszer meghonosí-
tására vették föl, és így a következő 
évben ő építhette ki az intézmény 
számítógépes hálózatát, amely a kez-
deti 15 helyett már félszáznál több 
gépet köt egybe, mivelhogy időköz-
ben a hivatalhoz kapcsolódó intéz-
mények pénzügyi tevékenységét is 
rákapcsolták. Később az okmányiro-
da következett, egy olyan új logiszti-
kai-informatikai rendszer keretében, 
amit könnyedén követhetett az ön-
kormányzati hivatalnak immár nem 
csupán a pénzügyi, hanem az összes 
egyéb műveletének számítógépre vi-
tele. Az eredmény: a hálózat 200 szá-
zalékos terheltsége. Fejleszteni kéne, 
de nincs rá pénz. Honti Rolandnak 
azonban most is mindkét keze teli 
van munkával:

– Rájöttünk, hogy a telefonhaszná-
lat korszerűsítésével minimális befek-
tetés mellett is jelentős megtakarítást 
érünk el. A flotta-hálózatba kapcsolt 
mobiltelefonok látványos sikert hoz-
tak, és ezek után a vezetékes telefo-
nok következtek. Ez eleinte nagyon 
macerásnak látszott. Bár több cég is 
verseng a piacon, időbe telt, amíg rá-
találtunk a megfelelő partnerre. Igaz, 
mivel eleinte több céggel is megpró-
bálkoztunk, óriási káosz alakult ki: 
jöttek a számlák innen is, onnan is. 
Megrémültünk: ki tudjuk ezeket fizet-
ni? Aztán számolni kezdtünk, és föl-
lélegeztünk, mert ami régebben két-
százötvenezerbe került, az most csak 

hivatali ügyekről, hanem a házastár-
sak akár családi témákról is, ami egy-
fajta juttatás. Mindez a hivatalnak 
szinte egy fillérjébe se kerül, hiszen 
a rohamosan terjedő f lottaszolgál-
tatás keretein belül a minimális elő-
fizetési díj mellett csaknem ingyen 
kapjuk a készülékeket, meg a hálóza-
ton lebeszélt perceket is. Persze a há-
lózaton kívüli, főleg a pedig városon 
kívüli távbeszédek továbbra is drá-
gák. Illetve voltak, mert nemrégiben 
találtunk egy céget, amely vállalko-
zott a jelenleg hárommilliós szám-
lánk megfelezésére. 

A MEGTAKARÍTÁS
A 33 éves és felsőfokú számítástech-
nikai végzettségű Honti Roland 1994-
ben került informatikusként az ön-
kormányzati hivatalhoz, és azóta nem 
sok alkalma volt arra, hogy ölbe tett 
kezekkel ücsörögjön. A számítógé-

száznyolcvanezerre rúgott; tehát jó 
úton járunk! Mára letisztult a partne-
ri körünk, és a tíz–tizenöt százalékos 
megtakarítás valószínű. Ám egyéb 
előnyök is vannak, ha nem is pénzbe-
liek: lehet, hogy mert kisebb cégekről 
van szó, amelyek ráadásul nemrégi-
ben léptek színre és ezért még csak ke-
vés ügyfelük van, de egészen másként 
kezelik a partnereiket, mint a nagyok. 
Ha bármilyen ügyben beszédem van 
velük és hívom őket, élő ember jelent-
kezik a túloldalon, és ehhez nem kell 
hosszú percekig bolyonganom a me-
nürendszer labirintusában.

ÖNERÕSEN 
Az informatikai fejlesztésektől sokat 
vár Bődi Szabolcs polgármester is. 
Sürgeti az internetezést is általánossá 
tevő kábeltelevíziós hálózat kiépíté-
sét, aminek segítségével gyakorlatilag 
az egész városban ingyenessé válhat a 
telefonálás. Egyébként kezd optimista 
lenni az eddig rendre késő intézmé-
nyi fölújításokat illetően, legalábbis, 
ami az egyre romosodó Virág Gedeon 
Szakközépiskola jövőjét illeti. Arra 
gondol, hogy mivel alapítványi úton 
nem csupán pénzt lehet fölajánlani 
bizonyos célokra, hanem meghatáro-
zott munkák elvégzését is, végső eset-
ben nem várnak a pályázati elbírálók 
kegyeire, hanem fölveszik a kapcsola-
tot a környékbeli cégekkel, és találnak 
valami önerős megoldást.

Káposztás János

Tele24
a VoIP szolgáltató

VoIP vagyis internet alapú telefonos 
szolgáltatás, kedvező percdíjakkal, nincs kap-
csolási díj, ingyenes hálózaton belüli beszélge-
tés. A legalacsonyabb külföldi hívásdíjakat kí-
nálja, másodperc alapú számlázás. Ügyfeleink 
ténylegesen annyit fizetnek, amennyit telefonál-
nak, a beszélgetés után azonnal ellenőrizhetik 

a számlaegyenlegüket.  
Nincsenek csillagos részek a szerződésben.  
A szükséges technikai hátteret mi biztosítjuk.

1134 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.
Tel: +36-1-577-4000 Fax: +36-1-577-4001

VoIP: +36-21-234-5000
web: http://www.tele24.eu e-mail: info@tele24.eu

CÉGTELEFON
magáncélú használatának elszámolása 

a 2006. szeptember 1-jétől érvényes  
adótörvénynek megfelelően

a DIRCOM-TARIFON PIN kódos
telefondíj-számláló rendszerrel.

A rendszer használható önálló és alközpont-
ra csatlakozó fővonalakhoz egyaránt. Bérleti 

konstrukcióban kipróbálható, ha bevált, a kifi-
zetett bérleti díj beszámításával megvehető!

DIRCOM Elektronika Bt.
8000 Székesfehérvár, Had u. 1–3.

Tel/fax: 22/505-898
E-mail: dircom@datatrans.hu

www.dircom.hu
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A 3500 lakosú Bóly városának önkormányzata közbeszerzési 
pályázatot írt ki régi kábeltévé hálózatának cseréjére. A pá-
lyázat nyertese az Ericsson Magyarország lett. Fővállalkozó-
ként az Ericsson telepíti a végponttól végpontig terjedő op-
tikaikábel-hálózatot és a szolgáltatási központot. A hálózat 
szimmetrikus, 100 Mb/s sebességű adatátvitelt biztosít majd 
az összes felhasználó részére. A jövőben ez a sebesség csak-
nem korlátlanul növelhető.

BÓLY
AZ ÉLBOLYBAN

Kovács László, az Ericsson Magyaror-
szág üzletfejlesztési igazgatója, a kö-
vetkezőket nyilatkozta:

Egy pezsgő, lüktető kisvárost ismer-
tem meg, ahol messzire látnak és át-
gondoltan cselekednek a kiszámítható 
jövő érdekében. A bólyiak a modern 
infokommunikációs hálózatban egy 
vállalkozásvonzó, munkahelyterem-
tő, a városka és a térség felemelkedését 
szolgáló eszközt látnak.

Mindenki egyetért abban, hogy ha 
napjainkban zöldmezőben kell kiépí-
teni egy hálózatot, kizárólag az opti-
kai megoldásokat érdemes fontolóra 
venni. A hagyományos réztechno-
lógiák használatának nincs már lét-
jogosultsága. A világ számos telepü-
lésén építenek optikai hálózatokat 
egészen az előfizetői végpontokig, de 
Magyarországon ez az első eset, hogy 

egy ilyen világszínvonalú, a kisváros 
minden egyes háztartásába, intézmé-
nyébe, vállalkozásához eljutó optikai 
hálózat épül. 

Bólyban felismerték, hogy az info-
kommunikáció az élet minden terü-
letét – gazdasági, kulturális, és ma-
gánélet – áthatja, ennek egyfajta plat-
formja már részben ma is, és egyre 
inkább azzá válik a jövőben. Felis-

merték, hogy a felzárkózás másoknál 
nagyobb lépéseket igényel, techno-
lógiai lépcsőfokokat kell átlépniük, 
hogy megteremtsék jövőjük modern 
infokommunikációs közművét, amely 
nagyon hossszú ideig szolgálhatja fel-
újítás nélkül a várost.

Az önkormányzat nem várta a sült 
galambot. Mivel a beruházásra nem 
kaptak állami támogatást, önerőből 
finanszírozták a hálózat kiépítését. 
Úgy ítélték meg, hogy a  projektet üz-
leti vállalkozásnak is lehet tekinteni, 
a várható bevételek el fogják tartani 
a hálózatot.

A nemzetközi tapasztalatok sze-
rint az optikai hálózatok adatátviteli 
kapacitása számos szolgáltatás és új 
alkalmazás lehetőségét nyújtja a fel-
használók számára. A kiépülő háló-
zat nemcsak a klasszikus lakossági 
szolgáltatásokat – interaktív, úgyne-
vezett. IPTV, igazán szélessávú in-
ternet, telefon – nyújtja, nem klasszi-
kus módon. A lehetőségeknek csupán 
a képzelet szab határt. Néhány példa: 
távmunka, e-oktatás, e-kormányzat, 
e-egészségügyi felügyelet. Külön ér-
demes szót ejteni a tévézés új – inter-
aktív IPTV – formájáról. Új lehetőség 
az időeltolásos televíziózás, az igény 
szerinti videószolgáltatás, a központi 
videófelvevő szolgáltatás. Az interak-
tív TV a számítástechnika és a hagyo-
mányos TV integrációjából jön létre, 
teljesen új, személyre szabott alkal-
mazások előtt nyitva utat. 



Ö N K O R M Á N Y Z A T25
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

A tolnai tervezgetőket csak bátorítani tudom: vágjanak bele, mie-
lőbb! Mi, a Mórahalom köré szerveződött homokháti kistérségben 
már évekkel ezelőtt ráléptünk erre az útra. Részben kényszerből, 
hiszen a környékbeli tanyák elszigeteltségében él minden máso-
dik vagy harmadik ember, miközben a mezőgazdasági termelés-
ben való helytállás egyre szorosabb együttműködést követel a kü-
lönféle szövetkezetekben, termelési rendszerekben csoportosuló 
gazdáktól. Annyi könnyebbségünk persze volt, hogy egy nyertes 
pályázatunknak köszönhetően állami támogatással tudtuk be-
vezetni az elektronikus közigazgatási és hatósági szolgáltatást, 
ami azt jelenti, hogy például egy építési engedély ügyében nem 
föltétlenül kell négyszer–ötször is beutazni a kistérségi központ 
jegyzőjéhez; a sokszor hetekig tartó procedúra zöme elintézhető 
otthonról, elektronikus úton. Tekintve, hogy az ehhez szükséges 
hálózat már kiépült a települések között, most azon dolgozunk 
– éppen a Mikroháló Kft. gárdájával közösen –, hogy ez a háló-
zat egyre többeknek nyújtson könnyebbséget. Ezek sorában én is 
kiemelem a telefonos beszélgetések internetre tételét, mert ezzel 
– a környékben élők közötti ingyenes telefonálással – az egyes 
háztartások is jelentős összegeket takaríthatnak meg, a különféle 
intézmények pedig éves szinten akár milliókat. És itt nem csupán 
a lényegesen olcsóbb percdíjakra vagy az ingyenes kapcsolás le-
hetőségére gondolok, hanem arra is, hogy az internet általánossá 
váló használata igen sok esetben fölöslegessé teheti a fénymásolást, 
ami nálunk is több ezer oldalra rúg, havonta. Arra viszont fölhí-
vom a figyelmét minden kezdő „takarékoskodónak”, hogy ala-
posan tájékozódjon, mielőtt a korszerűsítéshez partnert választ, 
mert a különféle szolgáltató cégek nagyon eltérő árakon dolgoz-
nak, márpedig éves szinten a percdíjak 10–20 filléres eltérése is 
tíz- meg százezrekben mérhető. (Fodor Csaba, a Homokháti Kis-
térség intézményvezetője.)

Még alpolgármesterként olvastam egy érdekes kísérletről, ami 
azt a célt szolgálta, hogy a kisebb lélekszámú településeken élők 
számára is hozzáférhetővé tegye a szélessávú internetet. Az ilyen 
falvakban a vezetékes telefonok sem képeznek összefüggő háló-
zatot, és a kábeltévé is elkerüli őket, hiszen ahol kevés a háztar-
tás, ott nehezen térül meg a beruházás. De akkor – vezetékek hi-
ányában – hogyan juttassák el az internetet az ide telepített szá-
mítógépekhez?! Nos, erre kereste a választ egy találékony szak-
emberekből verbuválódott kis csapat, amely légballonnal emel-
te magasba a jelet szóró eszközöket, majd a kívánt magasságban 
rögzítették. Mivel a kísérletek tőlünk néhány kilométernyire, az 
őcsényi repülőtéren folytak, kocsiba ültem, hogy saját szemem-
mel lássam, mire jutnak. Ekkor ismerkedtem össze a Mikroháló 
Kft. „megszállottjaival”, élükön Rácz Józseffel. Az ismeretségből 
tartósabb kapcsolat lett, és amikor néhány hónapja ringbe száll-
tam, hogy megküzdjek a polgármesteri székért, hozzájuk fordul-
tam: a választási programom részeként dolgozzák ki a tizenegy-
ezer lakosú Tolna, illetve a kistérségünk településeinek rácsatla-
koztatását az információs sztrádára. A szakmai részletekből kör-
vonalazódott, hogy rövid időn belül ingyenessé tehető a helyben 
élők, majd később a kistérségben élők közötti telefonos érintkezés. 
Mert az előző lépcsőfokokon elért megtakarításokból tovább épít-
hető rendszer egy idő után olyan közösségi szolgáltatásokra ké-
pes, mint a vagyonbiztonságot növelő térfigyelés, vagy a közleke-
dési biztonságot javító sebességmérés. Legnagyobb sajnálatomra, 
ezzel együtt sem én nyertem a választáson, de a programomnak 
ezt a részét biztosan megvalósítja a győztes, hiszen ritka az olyan 
alkalom, amikor egy polgármester szinte filléres beruházásokkal 
tud pénzt tenni minden egyes választójának a zsebébe. (Herczig 
Zoltán, a tolnai Széchenyi István Általános Iskola informatika-
szakos intézményvezetője.)

Azon már senki sem csodálkozik, hogy 
manapság másodpercek alatt kapcsolatba 
léphetünk bárkivel, még ha sok ezer kilo-
méteres távolságban él is tőlünk – hiszen 
erre is alkalmas az internet! Azt azonban 
még sokan nem tudják, hogy annak gyor-
sasága – és olcsósága! – átültethető a tele-
fonálásra is. Pontosabban, hogy ma már 
az internet telefonálásra való alkalmazása 
a hagyományos megoldások melletti igazi 
alternatíva,és 15–20-tól akár 60–70 száza-
lékos megtakarítás is elérhető, a telefoná-
lási szokásoktól függően. 

A telephelyek vagy intézmények az egy-
más között zajló (vezetékes) telefonálás 
költségét nullára csökkenthetik, de ezen 
túlmenően a szolgáltatás  alapvetően alkal-
mas rendkívül olcsó nemzetközi és belföldi 

hívásokra is – ami a három vagy négy test-
vérvárosi kapcsolatot is fönntartó önkor-
mányzatok esetében bizony nem csekély 
megtakarítást jelenthet. 

Ráadásul a műszaki megoldások egysze-
rűen alkalmazhatók, és szinte észre sem 
veszik a felhasználók, hogy beszélgetéseik-
nél már ezt a forradalmian új technológiát 
használják.  

Ám az érvek és ellenérvek latolgatásá-
nál most egyszerűbbet ajánlok: a több hé-
tig tartó ingyenes próba keretében szemé-
lyes tapasztalatot szerezhet bármely ön-
kormányzat! Győződjön meg arról, hogy 
ez a telefonszolgáltatás minőségében akár 
jobb is lehet a hagyományos telefonszol-
gáltatásoknál, és a telefonszám ugyanúgy 
vissza is hívható mint más telefonszámok. 

Mi és előfizetőink ezt már tudjuk, és ezért 
biztosítunk ingyenes lehetőséget Önnek is 
a tényleges próbára, mely az adott időszak-
ban elért megtakarítások kimutatásával, 
elemzésével ér véget. Biztosak vagyunk ab-
ban, hogy ez – mint sokan másokat – meg-
győzi önt is: az új, 21-es körzetszámú tele-
fon szolgáltatás végleges beüzemelésének 
kb. 30 ezer forintos költsége gyorsan meg-
térülő, majd havonta akár több tízezer fo-
rintos megtakarítást fialó beruházás!

Látogasson el a honlapunkra (www.mik-
rohalo.hu), vagy hívja fel központi ügyfél-
szolgálatunkat a 06-21/22-33-000 számon, 
és kérje szolgáltatásunk telepítését Ön is!

Rácz József
a Mikroháló Távközlési Szolgáltató Kft.

ügyvezetője

Ingyen próbahónap és alacsony percdíjak, gyorsan megtérülõ befektetés

Telefonáljon félpénzért!
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A közgazdász szerző a könyvének 
utolsó – ellenőrzésről szóló – fejeze-
tét Calvin Coolidge idézetével kezdi: 
„Nincs könnyebb feladat, mint elköl-
teni a közpénzt. Nincs gazdája, ezért 
erős kényszerítést érzel, hogy sze-
rezz neki.”. A több mint fél évszáza-
dos idézet nem is lehetne aktuálisabb, 
mint 2006 őszének Magyarországán, 
a rendszerváltás óta halogatott állam-
háztartási reform küszöbén. Gazda-
ságunk felzárkózásának és verseny-
képességének leggyengébb és emiatt 
radikális megújításra váró láncszeme 
ugyanis éppen a közszektor. 

„A demokratikus társadalmi rend 
minőségének fontos ismérve a köz-
pénzekkel való gazdálkodás minősé-
ge és átláthatósága.” Emeli ki a szer-
ző könyve előszavában. Hogy ennek 
az állításnak a súlyát megérezzük, 
elég megemlíteni azt a tényt, amely 
szerint az államháztartás kiadásai az 
Európai Unió átlagában – és Magyar-
országon is – az előállított GDP csak-
nem felét teszik ki. Ha Wagner német 
közgazdász törvényét a kormányza-
ti szektor növekedésének állandó-
ságáról matematikai szigorúsággal 
értelmezhetetlennek is tekintjük – 
az állandó növekedés végeredménye 
ugyanis végtelen lenne –, történelmi 
perspektívában szemlélve megálla-
píthatjuk, hogy a XX. század során 
a közkiadások folyamatosan és jelen-
tős mértékben növekedtek. 

A Közpénzügyeink című könyv 
„kötelező olvasmány” az érdeklő-
dő, közgazdasági alapismeretekkel 
rendelkező adófizető állampolgárok 
számára, hiszen mindannyiunk pén-
zéről, a közpénzekről van benne szó. 
Egyenesen következnek belőle a sür-
gős hazai teendők: az egészségügy 
és az oktatás érdemi reformja, a K+F 

tevékenység átalakítása, a fizikai inf-
rastruktúra állapotának fejlesztése, 
a központi kormányzat és az önkor-
mányzatok nyújtotta szolgáltatások 
minőségének javítása, az adórend-
szer, a nyugdíjrendszer, valamint 
a közigazgatás átalakítása, amely 
területek természetesen magukban 
foglalják a finanszírozási rendszer tel-
jes megújítását is. A teendők ismerete 
már önmagában is előnyt jelent, de ez 
csak az első lépés. A szerző diagnosz-
tizál és egyben megoldási alternatívá-
kat is kínál az olvasó számára. Ebben 
a komplexitásában kiemelkedik a ha-
sonló témájú művek sorából. 

A könyv jól jellemezhető a ma di-
vatos „3 in 1” jelzővel. Alkalmas egy 
egyetemi mester kurzus (MA) és egy 
doktori kurzus (PhD) tankönyvé-
nek, valamint az érdeklődő olvasók 
és szakemberek – akár autodidakta, 
akár szervezett keretek között törté-
nő – közpénzügyekkel kapcsolatos 
ismereteinek fejlesztésére. Elsősor-
ban továbbképzési, posztgraduális 
és MBA képzések programjába il-
lesztve. A megértéshez a közgazda-
ságtan alapjainak (mikro- és mak-
roökonómia), alapvető jogi, mone-
táris politikai és vállalati pénzügyi 
ismereteknek a megléte szükséges. 
Az eligazodást rendkívül jól segíti 
a könyv felépítése, a fejezetek egysé-
ges szerkezete, és a rendszerszemlé-
letű gondolkodásmód. Piktogramok 
segítik az alapkurzustól elkülönülő 
területeken való eligazodást. Ilyenek 
a mondanivaló hátterét megvilágító 
olvasmányos részeket, a megértés-
hez szükséges utalásokat tartalmazó 
emlékeztetőket, a közszektorral fog-
lalkozó kiemelkedő közgazdászokat 
bemutató arcéleket, valamint a mé-
lyebb összefüggéseket tárgyaló PhD 

képzés anyagrészeit megkülönböz-
tető jelölések. A szerző, figyelembe 
véve az olvasók különböző előkép-
zettségét, a szövegben ki nem fejtett 
fogalmakat külön fogalomtárban sze-
repelteti. Minden fejezet végén meg-
találjuk az adott részben előforduló 
kulcsfogalmakat. Emellett ellenőrző 
kérdések, a nyitott szakmai kérdések-
re fókuszáló vitakérdések és a világ-
háló használatára inspiráló interne-
tes feladatok teszik teljessé az anyag 
megértését. A fejezetenkénti iroda-
lomjegyzék, pedig támpontot nyújt 
a további elmélyüléshez. 

A könyv prológusa elvezet minket 
egy képzeletbeli magyar város önkor-
mányzati képviselő-testületének ülé-
sére, ahol már korántsem képzeletbeli 
problémákkal találkozunk, és amely 
problémákra megtalálhatjuk a saját 
– szakmailag megalapozott – meg-
oldásainkat a könyv további tíz fe-
jezetének áttanulmányozása során. 
Ez az ötlet emberközelibbé, gyakor-
latiasabbá teszi a jobbára száraznak 
minősített témákat is. A vizsgált je-
lenségek, folyamatok mélyebb megér-
téséhez nyújt további segítséget a fe-
jezetenként visszatérő „Mi mennyi?” 
című rész. Az így feltett kérdésre szá-
mokkal illik válaszolni, amely szá-
mok – természetüknél fogva – meny-
nyiségi összefüggéseket rejtenek, 
újabb megválaszolandó kérdésekkel, 
ezzel is inspirálva a közszektor továb-
bi önálló pénzügyi elemzésére. 

A közgazdaságtan „névadójától” – 
Arisztotelésztől – eljuthatunk a XXI. 
század Magyarországának terület- 
és településfejlesztésének kistérségek-
kel, megyékkel, régiókkal „terhelt” 
problémáinak megismeréséig. Szem-
besülhetünk a közszektor – átalakí-
tást is nagymértékben meghatározó 
– egyik legnagyobb problémájával, 
a teljesítményméréssel. Információs 
aszimmetriákon, forrásallokáción, 
bonitáson, adórendszereken, zár-
számadáson, regionális és kohézi-
ós politikán, eredményszemléleten 
és ellenőrzési folyamatokon keresztül 
jutunk el addig a felismerésig, hogy 
a „Közpénzügyeink” főszereplői, szü-
lők és gyerekek, vállalkozók és alkal-
mazottak, politikusok és civilek, azaz 
mi magunk vagyunk. 

Fellegi Miklós
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E-mail: hazai@hazairt.hu, Honlap: www.hazairt.hu
Cégvezető: Dr. Veres Lajos elnök-vezérigazgató

A Hazai Térségfejlesztő Zrt. fő profilja a komplex fejlesztési programok, fejlesztési projektek kidolgozása és 
menedzselése települések, kistérségek, megyék és speciális térségek, régiók számára, valamint ezen programok 
megvalósításában való aktív részvétel. Arra törekszünk, hogy az általunk menedzselt térségek a hazai és az eu-
rópai uniós követelményeknek megfelelő fejlesztési programokkal, megvalósításra előkészített projektekkel ren-
delkezzenek. Stratégiai célunk partneri kapcsolat és szerves együttműködés kiépítése a térségek meghatározó 
szereplőivel, aktív szerepvállalás önkormányzati-gazdasági élet és civil szféra közti hatékony együttműködés 
megvalósításában (PPP).

Szolgáltatásaink

• Térség- és gazdaságfejlesztési programok, foglalkoztatási stratégia kidolgozása
• Környezetvédelmi programok és hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása
• Településfejlesztési koncepciók és rendezési tervek
• Települési és térségi marketing
• Fejlesztési és megvalósíthatósági tanulmányok készítése
• Rurális és turisztikai fejlesztések előkészítése
• Energiagazdálkodási projektek előkészítése
• Ipari parkok és vállalkozási övezetek megvalósításában való közreműködés
•  Pályázatfigyelés és kidolgozás (hazai és uniós források NFT II, LIFE, EQUAL, INTERREG III B,  

FP-7, E-I-E)
• Hazai és uniós projektek menedzselése, projektgyűjtés, -fejlesztés, -promóció
• Konferenciák, tréningek lebonyolítása

Kiemelt referenciáink

Megvalósíthatósági tanulmány: Kerekdomb-Termálfalu, Érd Város gazdasági potenciáljának erősítése, MA-
FILM Rt. Multimédia Ipari Park, Adonyi ipari terület, Zalahaláp
Települési gazdaságfejlesztési program: Dunaújváros, Komló, Szolnok
Rendezési terv: Jászkisér; Jászjákóhalma, Jászdózsa, Dejtár, Magyarnándor, Debercsény, Cserháthaláp, Váchar-
tyán, Vácduka, Baktalórántháza, Apátfalva, Ölbő, Táska; 
Kistérségi fejlesztési program: csornai, Dél-Pest megyei, dunaújvárosi, szolnoki, kunszentmártoni, monori, 
nagyatádi, fertőmenti, kapuvári, téti, balatonszárszói, pétervásárai, orosházi, dunakeszi és mezőtúri kistérség; 
Közép-Tiszavidék, Répcemente és Kavicstakaró települései; Kunmadarasi Vállalkozási Övezet; környezetvé-
delmi program és hulladékgazdálkodási terv; hevesi és füzesabonyi térség, Jászság, Dunavecse és települései; 
észak-hevesi térség; Budakalász, Dombrád; KVG Rt., AVE Tatabánya Rt. szolgáltatási területén lévő települé-
sek, Felső-Répcemente, Pereszteg és térsége;
Várossányilvánítás: Dunavecse, PEA: Érd, Cegléd, Miskolc, Szeged, Enying, Tét, Székesfehérvár–Börgönd; 
Projektpromóció: dunaújvárosi kistérség, Tisza-tó és M8 térsége. 

Az eddigi eredményekre alapozva a jövőben még szélesebb körben és hatékonyabban szeretnénk elősegíteni az 
uniós források lehívását és hatékony felhasználását, a vállalkozási tőke fejlesztésekbe való bevonását, a transz-
nacionális együttműködések kialakítását, valamint az EU regionális politikájának érvényesítését, és ezen ke-
resztül az elmaradott térségek felzárkózását, az esélyek és az életszínvonal javítását.
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A VÁLASZTÁS ÚTJA
SEGÍTÔKÔ ÉS BIRCO VÍZELVEZETÔ RENDSZEREK

A KK Kavics Beton térburkolatai sokszínû, mindenre kiterjedô megoldásokat kínálnak a városren-
dezéshez. 
Segítôköveink a fogyatékkal élôknek készülnek, mivel egymás mellett szorosan elhelyezkedô bordáza-

tuk révén megkönnyítik a látásukban korlátozott embertársaink mindennapi életét. 

A településfejlesztés hétköznapibb kihívására, a csapadék elvezetésére szolgáló BIRCO termékcsalá-

dunk pedig idôtálló megoldást biztosít és kultúrált, rendezett viszonyokat teremt a lakosok számára. 

A BIRCO rendszerek, a lakóövezetek mellett, a sportcsar-

nokoktól, a klasszikus kiviteltôl a modern dizájnelemekkel

tarkított változatokig számos lehetôséget biztosítanak, az

esztétikum és praktikum ötvözésére.

A fenti két termékünk ugyan csak kis része kínálatunknak,

bemutatásuk talán mégis érzékelteti, hogy a KK Kavics

Beton segítségével európai minôségû utakat építhet. 

További termékeinkkel kapcsolatos kérdéseire a

www.kavicsbeton.hu elérhetôségû honlapunkon találhat választ.

1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
Tel.: 483-3550, Fax: 483-3545
ww.kavicsbeton.hu

A Debrecenben lezajló új beruházá-
sokhoz – immár sokadik alakalom-
mal – vállalatunk termékeit választot-
ta ki a városvezetés. Ennek egyik leg-
szebb, legnagyobb volumenű példáját 
a Piac utca régmúltat idéző öntöttvas 
kandeláberei és utcabútorai jelentet-
ték, s szintén büszkén tekinthetünk 
az egyetem területén elhelyezett egye-
di kandelábereinkre.

Ezek méltó folytatását jelenti szá-
munkra a Kölcsey Konferencia Köz-
pont, mely méretét és felszereltségét 
tekintve Kelet-Magyarország leg-
nagyobb, legmodernebb konferen-
cia központja, melyhez egy modern 
szálloda, mélygarázs, valamint mú-
zeum kapcsolódik. A központ bruttó 
bekerülési költsége 5,2 milliárd forint 
volt, melyet a 900 milliós Széchenyi-
tervből kapott forráson kívül önerő-
ből finanszírozott a város. Az épü-
letkomplexumhoz tartozó parkban 

Debrecen újabb ékessége

és az épület körül kerültek elhelye-
zésre termékeink: az eddig elkészült 
első ütemben 12 db Alura modern de-
koratív berendezés és 22 db Atlantis 
alacsony fénypontmagasságú világító 
oszlop. A második ütemben további 
termékeink elhelyezése várható.

A projekttel kapcsolatos informáci-
ók: a terveket a Keletterv Kft., a villa-
mossági terveket a Pelei Mérnökiroda 
Kft. (Pelei Imre) készítette. A kivitele-
zést a Keviép Kft. irányította, a villa-
mos munkák kivitelezése a Bauviv Kft. 
által valósult meg. A beruházó Debre-
cen város önkormányzata volt.

A KÖLCSEY KÖZPONT

Tungsram-Schréder  
Világítási Berendezések Zrt.
2084  Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel.: 26/568-000 
Fax: 26/568-001
E-mail: tus@schreder.hu
www.schreder.hu 
www.kandelaber.com
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Az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) bemutatta az Európai 
Parlamentnek A nők és férfiak esélyegyenlősége helyi és regionális szinten 
elnevezésű kartáját. Michael Häupl, a CEMR elnöke, Bécs főpolgármestere 
a CEMR tagszervezetei számára is eljuttatott beszámolójából – Sabján Ka-
talinnak, a TÖOSZ nemzetközi titkárának fordításában – az alábbiakban 

közlünk részleteket.

A kartával a helyi és regionális vá-
lasztott képviselőket ösztönözzük 
arra, hogy a saját hatáskörükön be-
lül, nyilvánosan kötelezzék el magu-
kat az abban meghatározott elvek-
nek. Hogy miért? Azért, mert ahhoz, 

zötti valódi esélyegyenlőség a kulcsa 
a gazdasági és a szociális sikereknek, 
nem csupán európai és nemzeti szin-
ten, hanem a régióinkban, városaink-
ban és falvainkban is. A CEMR több, 
mint húsz éve küzd a nemek közötti 
egyenlő esélyekért. A múlt évben el-
indítottuk az Európai város az esély-
egyenlőségért elnevezésű projektet. 
Az volt a cél, hogy megalkossuk an-
nak a módszertanát, hogy miképpen 
lehet egy olyan várost megteremte-
ni, amelyben az esélyegyenlőség elvei 
uralkodnak. A projekt szolgál most 
alapul a helyi önkormányzatok szá-
mára abban, hogy a különböző politi-
kák alkalmazásával miként juthatnak 
közelebb az e téren kitűzött céljaik-
hoz. A karta maga ennek a projekt-
nek a folytatása, és számos komplex, 
a helyi és regionális választott képvi-
selőkkel és szakértőkkel való tanács-
kozás és megbeszélés eredményeként 
jött létre.

– Milyen jellegű egyenlőtlenségek 
vannak Európa városaiban és régiói-
ban?

hogy a társadalmaink a valódi esély-
egyenlőségen alapuljanak, a helyi 
és a regionális önkormányzatoknak 
teljes mértékben érvényre kell jut-
tatniuk azt a politikáikban és tevé-
kenységeikben. A nők és a férfiak kö-

A CEMR kartája 
az első lépés 
Európában 

a nők és férfiak 
egyenlő esélyének 
megteremtéséhez
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Európai Parlamenttel és az Európa 
Tanáccsal. Bemutattuk a kartát az 
Európai Parlament esélyegyenlősé-
gi bizottságának, Anna Záborská el-
nök asszonynak és alelnökének, Edite 
Estrella asszonynak is. Végül a kar-
ta megtalálható a CEMR honlapján 
(www.ccre.org ), jelenleg francia, an-
gol, német, olasz, spanyol, baszk, por-
tugál, görög, román és lengyel nyel-
ven. Hamarosan a többi nyelven is 
megjelenik, amellyel könnyebben ter-
jedhet Európában.

– Miért érdeke egy önkormány-
zatnak támogatni az esélyegyenlőség 
ügyét? 

Először is, mivel a nők háttér-
be szorításával az európai népesség 
többségét szorítjuk ki a döntéshoza-
talból, valamint a szociális, kulturális 
és közösségi életből. Másodszor, mi-
vel a nők és a férfiak egyenlő arányú 
részvétele a helyi életben a demok-
rácia és az igazságosság egyik alap-
elve. Végül pedig gazdasági okokból: 
a nők foglalkoztatottsági rátája ala-
csonyabb a férfiakénál, ami azt jelenti, 
hogy Európa munkaerejének magas 
arányrésze nem hasznosul, amely pe-
dig gazdasági fellendülést hozhatna 
az európai gazdaságnak. Mindemel-
lett a foglalkoztatottság csökkenésé-
vel a nők jobban ki vannak téve a sze-
génység és a szociális kirekesztődés 
veszélyének. 

– Hogyan lehet végrehajtani a kar-
tát városainkban, régióinkban? 

– Egyszerűen: a helyi vagy a re-
gionális önkormányzatok a karta 
aláírását követően két éven belül ki-
alakítanak és elfogadnak egy esély-
egyenlőségi cselekvési tervet. Ezt kell 
végrehajtaniuk. A cselekvési tervnek 
tartalmaznia kell a világosan meg-
határozott célokat és prioritásokat, 
az elérésükhöz szükséges eszközöket, 
a forrásokat és a végrehajtás ütemter-
vét. Az aláírók vállalják, hogy részt 
vesznek a karta végrehajtásának érté-
kelési folyamatában a megfelelő esz-
közökkel. Ez egy olyan kötelezettség-
vállalás, amely segíti a hasznos pél-
dák és tapasztalatok cseréjét a helyi 
és regionális önkormányzatok között 
Európa-szerte. Persze a karta nem egy 
jogilag kötelező érvényű dokumen-
tum, inkább egyfajta „térkép”, és na-
gyon örülnénk, ha az önkormányza-

– Nagy különbségek fedezhetők 
fel Svédországtól kezdve Spanyolor-
szágon át Ukrajnáig például. Néhány 
országban esélyegyenlőségi rátát al-
kalmaznak a választási listák össze-
állításában, mások ellenzik azt, míg 
megint mások a bevezetésén dolgoz-
nak. Mindazonáltal van általános 
trend is: Európa-szerte a nők foglal-
koztatottsága alacsonyabb a férfiaké-
nál, alulreprezentáltak a cégek veze-
tésben, és mintegy tizenöt százalék-
kal kevesebbet keresnek mint a fér-
fiak. A nők nincsenek kellő mérték-
ben képviseltetve a politikában sem: 
tíz polgármester között mindössze 
egyetlen nőt találunk, és négy he-
lyi önkormányzati képviselő között 
csupán egy nő van. Miközben a helyi 
és a regionális önkormányzatok olyan 
ügyekkel foglalkoznak, amelyek ha-
tást gyakorolnak a nők életére: mint 
például a közlekedés, a helyi közigaz-
gatás, az oktatás és így tovább.

– Jellemző-e az, hogy az esélyegyen-
lőség elveit jobban követik Európa bi-
zonyos részein? 

– Általában az északi országokban 
a nőket nagyobb mértékben vonják 
be a politikába, viszont még itt is van 
mit tenni. A sokat emlegetett skan-
dináv modell ellenére az észak-euró-
pai nők nem érzik úgy, hogy elérték 
volna a nők és férfiak közötti egyen-
lőséget. 

– Hogyan terjesztik a kartát Euró-
pában?

– Hely i ,  reg ioná l is ,  nemzet i 
és európai szinten terjesztjük. Ma-
gát a kartát 2006 májusában tettük 
közzé hivatalosan a CEMR innsb-
rucki közgyűlésén, amelyen 36 eu-
rópai ország több mint 1200 helyi és 
regionális képviselője vett részt. A 
CEMR tagszervezetei vannak a leg-
kedvezőbb helyzetben, arra ösztön-
zöm őket, hogy bátorítsák a maguk 
tagjait a karta aláírására és végrehaj-
tására. A helyi és a regionális önkor-
mányzatoknak figyelembe kell ven-
niük a nemek közötti esélyegyenlő-
séget napi munkájuk során, így pél-
dául a lakáspolitikában, a biztonság-
politikában, a tömegközlekedésben, 
az egészségügyben. Természetesen 
együtt dolgozunk a helyi, regioná-
lis, nemzeti szintű és nemzetközi saj-
tóval is, az Európai Bizottsággal, az 

tok progresszív módon valósítanák 
azt meg. 

– Származhat-e hátránya az önkor-
mányzatnak, érheti-e elmarasztalás 
az önkormányzatot, ha nem követi 
a kartában foglalt alapelveket? 

– A negyedik cikkely kimondja, 
hogy az aláíró, mint a településének 
vagy régiójának demokratikus kép-
viselője nyilvánosan és hivatalosan 
kötelezi magát a kartában megfogal-
mazott alapelvek végrehajtására. Ez 
nem egy jogi felelősségvállalás, sok-
kal inkább egy nyilvános közlemény. 
Bármelyik aláírót kérdőre lehet von-
ni a nyilvánosság előtt, amennyiben 
nem teljesítené a vállalását. Ezt senki 
se szeretné, ezért, úgy gondolom, ettől 
a kartában foglaltak lépésről-lépésre 
megvalósulhatnak. Ne felejtsük el, 
hogy a kartát az önkormányzat kép-
viseletében, s nem a saját nevében írja 
alá a polgármester vagy a régióelnök. 
Ha tehát a választások után személy-
cserék lennének, attól a településre 
vagy a régióra nézve ugyanúgy köte-
lező a karta elveinek követése. 

– Mire számítanak, hány telepü-
lés, illetve régió képviseletében írják 
alá a kartát? 

– Ideális esetben természetesen 
az összesre számítunk! A valóság-
ban azonban nem várhatjuk el, hogy 
az önkormányzatok száz százaléka 
elismerje ezeket az elveket. Minden-
esetre október végére száznál több 
önkormányzat képviselője írta alá 
a kartát, köztük Bécs, Innsbruck, Le 
Havre, Nantes, Athén, Oulu, és Párizs 
is elindította a jogi lépéseit a csatlako-
záshoz. Mindazonáltal, fontos meg-
értenünk, hogy a karta nem végző-
dik önmagában, sokkal inkább egy 
eszköz csupán. Nem az számít, hány 
önkormányzat képviselője írja alá, 
hanem az, hogy a helyi politikákban 
megjelenik az esélyegyenlőség  gon-
dolatvilága Európa-szerte. Néhány 
éven belül ugyan valószínűleg nem 
valósul meg a tökéletes egyenlőség 
a nők és a férfiak között, de Európa 
településeinek és régióinak el kell in-
dulniuk a helyes úton. Mindent egy-
bevetve azt mondhatjuk, hogy a karta 
elsődleges célja a helyi és regionális 
önkormányzatok ösztönzése a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének al-
kalmazására. 
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A NEMZETI ÁLLANDÓ KÉPVISELET SZEREPE

 Az Európai Unió huszonöt tagállamának mindegyike 
működtet Állandó Képviseletet Brüsszelben, 2007. január 
1-jétől pedig (Bulgária és Románia csatlakozásával) az új 
két tagállam brüsszeli misszióját is ÁK váltja fel. Az ÁK-k 
folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak a kormányzati 
szervekkel, részt vesznek a Tanács ülésein, az EU intézmé-
nyeiben képviselendő tárgyalási álláspontok tervezeteinek 
kialakításában. Munkatársainak (szakdiplomatáinak) el-
sődleges feladata a Tanács feladat- és hatáskörébe tartozó 
döntés-előkészítő tevékenységben, valamint a kormány-
zati álláspont előkészítésében való részvétel, a kormány-
zati álláspont képviselete.

A képviselet felépítése, szervezete
A szakdiplomaták az állandó képviselő, illetve az általános 
ügyekért felelős szakmai helyettesének, vagy a kül- és biz-
tonságpolitikai kérdésekért felelős szakmai helyettesének 
irányítása alatt végzik munkájukat. A tanácsi ülésekhez 
(témakörökhöz) igazodva alakult ki a nagykövetségi rang-
ban lévő ÁK szervezeti felépítése is. Minden szaktárcának 
meghatározott számú tagja, szakértője látja el feladatát, fo-
lyamatos elektronikus kapcsolattartásban a szakmai irá-
nyítását végző minisztériummal, az ott kijelölt kontakt-
személyekkel, valamint a brüsszeli intézményekkel. 

A helyi önkormányzatokat a széles feladat- és hatáskö-
rükből adódóan a közösségi jogszabályok közvetve, illetve 
közvetlenül befolyásolják. Az önkormányzati szabályozási 
hatáskörébe tartozó területeken jogharmonizációs köte-
lezettséget keletkeztethetnek, vagy önkormányzati ha-
táskörbe tartozó feladatok ellátására vonatkozó kötelező 

érvényű előírásokat tartalmazhatnak. Ezért a horizontális 
jellegből adódóan az önkormányzati, regionális felada-
tokat (terület- és településfejlesztés, regionális operatív 
programok, határ menti együttműködések, várospolitika) 
ellátó ÁK  szakdiplomata az ágazati témakörökben – pél-
dául környezetvédelem, versenyjog, állami támogatás, 
szociálpolitika, kultúra – felelős ÁK kollégáival együtt-
működve kíséri figyelemmel egy-egy, az önkormányzato-
kat érintő közösségi ágazati joganyag tervezetét.

A közösségi dokumentumok
Az elektronikus információáramlást kiegészítve, 2006 
szeptemberétől a régiók brüsszeli képviseleteivel, képvi-
selőivel is kialakultak a havi rendszerességgel tartandó 
személyes megbeszélések. 

A tapasztalatok figyelembevételével szándék, hogy az 
egymásra épülő ismeretek birtokában a tanácsi szintű 
egyeztetések témái átláthatóvá váljanak és az egységes 
érdekek akár tanácsi szintű becsatornázására is lehetőség 
nyíljon a szaktárcák és az ÁK-k révén. Az ÁK munkatársai 
részt vehetnek az Európai Unió minden intézményében. 
A tagállami álláspontok kialakítása és képviselete – jól 
működő információáramlás mellett – egyedülállóan való-
sítható meg a Tanácsban (az üléseket követő egyeztetések, 
a kompromisszumra törekvés, az álláspontok közelíté-
se érdekében bilaterális megbeszélések révén, a tagálla-
mi tapasztalatok, problémák, megoldások megismerése 
folytán), amely különös értékkel bír, a központi és a helyi 
döntéshozatalt is segítheti.

November hónapban a régiók gazdasági növekedése, 
a várospolitika, a versenyképesség és innováció témakör 
emelendő ki a helyi önkormányzatok számára. Folyama-
tosan érdemes figyelemmel kísérni az EU Hivatalos Lap-
jában kihirdetett közösségi dokumentumokat magyar 
nyelven, mivel a finn elnökség alatt lezárulnak a közössé-
gi programok keretjogszabály-tervezetei, amelyek alapját 
képezik a 2007-től induló pályázatoknak. 

Régiók a gazdasági változásért
Az Európai Bizottság 2006 novemberében fogadta el a Ré-
giók a gazdasági változásért (regions for economic chan-
ge) elnevezésű dokumentumot, a területi együttműkö-
dést célzó közleményében. Az Európai Bizottság a tagál-
lamokkal együttműködésben – a gazdasági modernizáció 
és a növekedő versenyképesség legjobb gyakorlatainak 
vizsgálata alapján – a következő hét évre a regionális po-
litika két eszközére: az interregionális együttműködésre 
és a városfejlesztés network-programjaira helyezi a hang-
súlyt. A bizottsági közlemény megerősíti az EU új kohé-
ziós politikáját egy olyan eszközzel, amely a tagállamok-
nak, régióknak és városoknak nyújt segítséget, a gazdasági 
modernizációt célzó akciótervek és a Lisszaboni Stratégia 
végrehajtásához szükséges újítások révén. 

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unió 
mellett működő Állandó Képviseletén (to-
vábbiakban: ÁK) 2006-ban létrejött egy ön-
kormányzati és regionális feladatokat ellátó 
státus az Önkormányzati és Területfejlesztési 

Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó területek kép-
viseletére, az önkormányzati érdekek megjelenítésére. Célja 
továbbá közvetve segíteni az önkormányzatokat az EU dön-
téshozatali mechanizmusában szereplő aktuális közösségi 
jogi dokumentumok megismerésében, valamint konferenci-
ákról, szemináriumokról, közösségi programokról való tájé-
kozódásban. A státust betöltõ személy dr. Szabó Hajnalka 
(92-98 Rue de Tréves, B-1040 Brussels, telefon: +32-2-234-
1293, fax: +32-2-372-0783, e-mail: hajnalka.szabo@kum.
hu), aki Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkárá-
nak felkérésére az alábbiakban tájékoztatta lapunk olvasóit 
az ÁK szervezetéről, működéséről, a Tanáccsal való kapcso-
latának lényegi elemeiről.



Ö N K O R M Á N Y Z A T33
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

 AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZATALÁBAN
A 2007-2013 közötti új program 350 milliárd eurós közös-
ségi támogatással valósulhat meg, a nemzeti köz- és ma-
gánszektor társfinanszírozásával további 150 milliárd eu-
róval kiegészítve. (Bővebb információ: http://ec.europa.
eu/regional_policy/index_en.htm)

A versenyképességi keretprogram 
A 2006. november 9-én kihirdetett versenyképességi és in-
novációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló 
1636/2006/EK határozat a versenyképesség és az innová-
ciós kapacitás fokozása, a tudásalapú társadalom haladá-
sa és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapuló 
fenntartható fejlődés érdekében született, összhangban 
a Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért 
– A lisszaboni stratégia új kezdete elnevezésű 2005-ös 
bizottsági közleménnyel. Magába foglalja a termékek 
és szolgáltatásoknak, a kapcsolódó piacoknak a meg-
újítását és bővítését; a formatervezés, előállítás, szállítás 
és forgalmazás új módszereinek kialakítását; a vállalat-
vezetésben, a munka megszervezésében, a munkakörül-
ményekben és a munkaerő szakmai ismereteiben végre-
hajtott változtatások bevezetését, valamint a technológiai, 
technológián kívüli és szervezeti innovációt. 

Célja a vállalkozások, különösen a KKV-k versenyké-
pességének előmozdítása, az innováció minden formá-
jának támogatása (beleértve az ökoinnováció támogatá-
sát is), a fenntartható, versenyképes, innovatív és integ-
rált információs társadalom fejlődésének felgyorsítása, 
az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló ener-
giaforrások támogatása valamennyi ágazatban (beleértve 
a közlekedést is).

A hivatkozott célok egyedi programokban – a vállalko-
zási és innovációs programban, az információs és kom-
munikációs technológiák (IKT) politika támogatásának 
programjában, és az Intelligens energia, Európa elne-
vezésű programban – valósulnak meg. A keretprogram 
végrehajtására nyújtott keretösszeg 3 milliárd 621 millió 
300 ezer euró.

A keretprogram teljes szövege elérhető magyar nyelven 
az EU Hivatalos Lapjában (L310):

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu

A szomszédsági és partnerségi eszköz
Szintén 2006. november 9-én hirdették ki az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz létrehozására vonat-
kozó 2006/1638/EK rendeletet, amely az együttműködés 
fokozására és a fokozatos gazdasági integrációra – külö-
nösen a partnerségi és együttműködési megállapodások, 
a társulási megállapodások, vagy más létező és jövőbeni 
megállapodások végrehajtásának – előmozdítására szol-
gál az Európai Unió országai és a partnerországok között. 
A közösségi támogatás általában kiegészíti a megfelelő 
nemzeti, regionális vagy helyi stratégiákat és támogatá-

si eszközöket, vagy hozzájárul azokhoz. A partnerségbe, 
ahol indokolt, nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, 
gazdasági és szociális partnereket, a civil társadalmat 
és egyéb szerveket is bevonnak. A programok és projek-
tek előkészítésében, végrehajtásában és nyomon követé-
sében a kedvezményezett országok adott esetben társul-
nak a megfelelő partnerekkel a megfelelő területi szinten, 
különösen regionális és helyi szinten.

A közösségi támogatáshoz a kedvezményezett országok 
általában társfinanszírozást nyújtanak közalapítványok-
ból, a kedvezményezettek hozzájárulásaiból vagy egyéb 
forrásokból. Programtípusok:
1.  Országos, több országot érintő és határokon átnyúló 

stratégiai dokumentumok és többéves indikatív prog-
ramok:

–  országprogramok vagy több országot érintő progra-
mok, amelyek egy partnerország számára nyújtott se-
gítségre vonatkoznak, illetőleg két vagy három partner-
ország közötti régiós együttműködéssel foglalkoznak, 
és amelyben tagállamok is részt vehetnek;

–  határokon átnyúló együttműködési programok, ame-
lyek egy vagy több tagállam és egy vagy több partner-
ország közötti együttműködéssel foglalkoznak, és olyan 
régiókban valósulnak meg, amelyek a közösséggel meg-
lévő közös határaik mentén találhatók.

2.  A határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó kö-
zös operatív programok.
A több országra kiterjedő programok a régiók közötti 

intézkedésekre is kiterjedhetnek. 
Az egy, vagy több országot érintő programokban a Bi-

zottság az előirányzatokat átlátható és objektív feltéte-
lekkel határozza meg, figyelembe veszi az érintett ország 
vagy régió sajátos jellemzőit és igényeit, az adott ország-
gal kialakítandó uniós együttműködés igényének szint-
jét, az elfogadott célok felé tett – a kormányzásra és a re-
formra vonatkozó – előrehaladást, valamint a közösségi 
támogatás irányításának és befogadásának képességét. 
A 2007–2013 közötti időszakban az erre szánt keretösszeg 
11 milliárd 181 millió euró. 

A keretprogram teljes szövege elérhető magyar nyelven 
az EU Hivatalos Lapjában (L310):

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu

Az információ-megosztás szerepe
Az Állandó Képviselet, valamint egy-egy témakörben 
az önkormányzati érdekszövetségek számára is fontos, 
hogy a közösségi anyagokat, programokat időben megis-
merjék. Ebben az Európai Unióban is szorgalmazott pár-
beszédnek, az információ egymás közötti megosztásnak 
van jelentős szerepe, ugyanis egyelőre még sűrűn előfor-
dul, hogy a különféle egységek az ismeretek birtokában 
párhuzamosan dolgoznak feladatokon, vagy hogy a téma 
el se jut a célszemélyekhez, az érdekszövetségekhez.
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A két földrajzi terület – noha az egyik régió, 
a másik megye – hasonló adottságokkal van 
megáldva, helyesebben megverve. Mind-
kettőre jellemző volt korábban a nehézipar 
túlnyomó szerepe (közel van Lorraine-hez 
a német Ruhr-vidék). Aztán mindkét helyen 
összeomlott az acélipar és a szénbányászat, 
miközben súlyos környezetvédelmi prob-
lémákat is okozott. Ezek leküzdése és az új 
termelési szerkezet kialakítása állt (és áll) 
mindkettőjük előtt.

A kapcsolatok feletti bábáskodásra a fran-
ciák a Lorraine régió kormányzata a non-
profit tevékenységet folytató CERRM-et 
(Centre Européen de Ressources sur les Re-
conversions et les Mutations – Európai Ipari 
Szerkezetátalakítási és Fejlesztési Központ) 
bízta meg. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés pedig a BAY-LOGI-t (Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logiszti-
kai és Gyártástechnikai Intézet) bízta meg 
ugyanezzel a feladattal. A két régió együtt-
működése kiterjed a gazdasági, kulturális, 

tudományos-technikai, oktatási, turisztikai 
és egyéb területekre például közös rendez-
vények szervezésére is.

Az együttműködés eseményeiről a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat 
külügyi vezető-főtanácsosa adott tájékoz-
tatást. Beszámolója szerint 2001-ben Bor-
sod-Abaúj-Zemplén mutatkozott be Metz-
ben, míg Lorraine 2002-ben tette ugyanezt 
Miskolcon. Elkészült a magyar fél értékeit 
bemutató CD-ROM is. Még ebben az évben 
megalakult Miskolcon a Lorraine Gazdasági 
Képviselet, amelynek feladata összegyűjteni 
a megyében és az észak-magyarországi régi-
óban minden, a közös projekteket megvaló-
sításához szükséges témát. Olyan szolgáltató 
iroda lett ez, amely ebben a régióban fogadja 
az együttműködési tervezetekkel előálló vál-
lalkozásokat, illetve intézményeket, terveze-
teik megvalósulását nyomon követi, és a jö-
vőben újabb projektgazdákat keres fel. Mű-
ködése egyrészt megkönnyítette a Lorraine-i 
projektgazdák tevékenységét Észak-Magyar-

országon, másrészt felgyorsította a Lorrai-
ne-i Regionális Kormányzat és az Észak-Ma-
gyarország Régió közötti együttműködési 
egyezménynek megfelelő fejlesztési terve-
zetek gyakorlati megvalósítását.

A képviselet közvetítő, illetve állandó tá-
mogató szerepet töltött be azon Lorraine-
i gazdasági-, társadalmi, illetve kulturális 
szereplők körében, akik ebben a magyar-
országi régióban kívánnak megvalósítani 
együttműködési tervezeteket. Az iroda te-
vékenysége segítette azoknak az együttmű-
ködési lehetőségeknek a helyszíni beazono-
sítását, amelyek Magyarországnak az Eu-
rópai Unióba való beilleszkedése kapcsán 
felmerülnek. Az iroda hasznosságára való 
tekintettel a BAZ megyei közgyűlés elnöke 
a helyiségeket ingyen bocsátotta a francia fél 
rendelkezésére. Három éve a borsodiak ta-
nulmányozták a francia térség „nagy régió-
ját”, s 2004-ban már gyakorlati eredménye is 
volt a tapasztalatok átvételének. Lorraine és 
a szomszédos német, belga, luxemburgi te-
rületek mintájára négymegyés határ menti 
együttműködés alapjait rakták le két magyar 
megye (Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád) 
és két szlovák megye (Kassa és Besztercebá-
nya) részvételével. Ennek eredményeként 
mind a négy megye országosan is kimagasló 
eredménnyel szerepelt az Európai Unió IN-
TERREG III/A keretében működő Magyar-
ország–Szlovákia–Ukrajna Szomszédsági 
Program két pályázati fordulójában. Ugyan-
ebben az évben Miskolcon járt Dominique 
Lorette, a lorraine-i régió EU-s pályázati 
szakértője és kétnapos tanfolyamot tartott 
a magyar érdeklődőknek a pályázatkészítés 
rejtelmeiről, illetve a 2007 és 2013 között vár-
ható európai uniós programokról.

Egy 2004-es felhívás nyomán 2005-ben 
már ilyen pályázatok érkeztek a megye kis-
térségeitől a sürgető környezetvédelmi prob-
lémák tárgyában. Kilenc kistérség tizenöt 
pályamunkája közül hármat további rész-
letes vizsgálatra fogadtak el, míg a maradék 
12-ben a franciák konzultációs segítséget 
adtak azok értékelhető továbbfejlesztésére. 
Sőt, az egyik francia kistérség vezetői azt 
is tanulmányozták, hogyan kapcsolódhat-
nának hozzájuk, s hogyan pályázhatnának 
közösen EU-s támogatásokra. A lorraine-i 
Grand-Courroné Kistérségi Szövetség el-
nöke kijelentette, hogy a fennmaradó 12 
javaslatot tovább kívánja vizsgálni, hogy 
megtaláljon egy olyant, amelyben az ő kis-
térsége közvetlen együttműködési kapcso-
latot alakíthat ki valamelyik BAZ megyei 
kistérséggel. Gőz József

Egyre több magyarországi régiónak, megyének, város-
nak, kistérségnek van kapcsolata az Európai Unió régeb-
bi tagállamainak azonos vagy hasonló méretű területi 
egységeivel. Ezek közül az egyik első volt a francia Lor-
raine Régió és Borsod-Abaúj-Zemplén megye egymásra 

találása. A francia Lorraine Regionális Kormány és az akkor hatme-
gyés Észak-Kelet Magyarországi Régió Fejlesztési Tanács együttműkö-
dési szándéknyilatkozatot írt alá 1997-ben. Magyar részről ezt a tanács 
elnöke (a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés akkori elnöke) írta alá. Erről 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat 2000-ben szerzett tu-
domást. A lorraine-i partner mindvégig szerette volna ezt a szándék-
nyilatkozatot átemelni az 1999-ben újonnan megalakult hárommegyés 
Észak-Magyarország Régióhoz, viszont minden próbálkozása ellenére 
a lorraine-i kapcsolat csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyére korlátozó-
dott, amely kapcsolatot – ettől függetlenül – a Lorraine Regionális Ta-
nács mindvégig szívesen ápolta, de abban is reménykedik, hogy egyszer 
regionálissá válik. 

FRANCIA ÉS MAGYAR

TÉRSÉGEK 
KAPCSOLATA
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A következő húsz évben a Debreceni 
Vízmű Zrt. és a Vagyonkezelő Zrt. ál-
tal alapított Aqua Nova Hargita Kft. 
látja el vízzel Székelyudvarhelyt.

A magyar önkormányzatiság tör-
ténetében még nem volt arra példa, 
hogy egy teljes egészében önkor-
mányzati tulajdonú cég nem a hazai 
piacon, hanem egy másik országban 
befektessen. 

A Debreceni Vízmű már két évvel 
ezelőtt felvette a kapcsolatot a szé-
kelyudvarhelyi önkormányzattal, 
majd a 40 ezer lakosú város vízi köz-
műveinek állapotát is felmérték szak-
emberei. Tavaly decemberben jött lét-
re az Aqua Nova Hargita Kft., amely 

harmadmagával vett részt a székely-
földiek pályázatán (a debreceniek 
ott voltak az árvíz által sújtott Ud-
varhely védelménél is), vállalta egy 
napi nyolcezer köbméter kapacitású 
víztisztító mű megépítését, a szenny-
víztisztító felújítását és tíz kilomé-
ternyi csatorna kicserélését. Mindez 
kétmilliárd forintba kerül, amihez 
a pénzt nagyrészt banki hitelből te-
remti elő. A három évig tartó beruhá-
zást követően a negyedik évtől építi 
be a szolgáltatásért kért díjba a meg-
térülési hányadot (12–15 évbe telik, 
amíg a befektetés megtérül), utána 
viszont 27–30 millió forint éves nye-
reségre számít. 

Debreceni vízszolgáltató  
Székelyudvarhelyen

Kétszáznál több résztvevő számos 
hozzászólással tarkította a közép-du-
nántúli Regionáls Operatív Program 
társadalmi vitáját Székesfehérváron 
a Technika Házában. A rendezvényt 
Agócs István, a Regionális  Fejleszté-
si Tanács elnöke és Warvasovszky Ti-
hamér, Székesfehérvár polgármestere 
nyitotta meg,  a régió fejlesztési elkép-
zeléseit tartalmazó dokumentumot 
dr. Lamperth Mónika önkormányza-
ti és területfejlesztési miniszter, vala-
mint Csabina Zoltán, a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség fejlesztéspolitikai 
koordinációs főosztályvezetője és He-
inrich Péter a Regionális Fejlesztési 
Ügynökség igazgatója ismertette

A közép-dunántúli Regionális 
Operatív Program keretében, amely 
Fejér, Veszprém és Komárom-Esz-
tergom megye jövőbeni fejlesztéseit 
foglalja magába, 2007 és 2013 között 
a 140,5 milliárd forint erejéig lehet 
majd pályázni, ezen felül további több 
százmilliárd forráshoz is hozzájuthat 

RÉGIÓS ROP
a régió az úgynevezett ágazati opera-
tív programok révén. 

Minden régió, így a közép-dunán-
túli is önálló fontossági sorrendet ha-
tározott meg. Legfontosabb feladat-
nak a gazdaságfejlesztést ítélték meg 
a helyiek. A régió az európai gazda-
sági tengelyek metszéspontjában fek-
szik, és dinamikus növekedése mi-
att gazdaságilag Magyarország igen 
fejlett térsége. Jelentős a telephelyi 
és logisztikai potenciálja, elsősorban 
a modern feldolgozóiparra épül gaz-
dasága. A következő években a forrá-
sok felhasználásával a nagyvárosok-
ra – Székesfehérvár, Veszprém, Ko-
márom, Dunaújváros – támaszkod-
va kívánnak nemzetközileg is vonzó 
gazdasági környezetet kialakítani. 
Fontos szempont a beszállítói háló-
zatot alkotó kis- és középvállalko-
zások megerősítése, és a célok között 
szerepel – az innováció és a magas 
színvonalú kutatás-fejlesztés megte-
remtése érdekében – az európai szin-

tű képzési rendszer megvalósítása. 
További cél a turisztikai fejlesztések 
segítése. A balatoni, a velencei-tavi 
turizmus, és a történelmi örökségben 
gazdag városok esetében a minősé-
gi vendéglátás feltételeinek megva-
lósítását támogatnák az uniós pén-
zekkel. Az infrastrukturális fejlesz-
tések keretében elsősorban a kisebb 
településeken kívánják megteremteni 
a korszerű és hatékony alapfokú ok-
tatási és szociális intézményi felté-
teleket. A környezettudatos gondol-
kodás további terjesztését segítheti 
a hulladékgazdálkodás, a szennyvíz-
elvezetés és -kezelés fejlesztése, vala-
mint az alternatív energiahordozók 
nagyobb arányú felhasználása.

A régióban a Regionális Fejlesztési 
Tanács – az ügynökség által összesí-
tett vélemények, javaslatok alapján 
– kialakítja, majd a kormány továb-
bítja a Regionális Operatív Progra-
mot, amelyről még az idén Brüsszel-
ben döntenek. Juhász Ferenc

A Magyarországon kiemelkedően 
jól gazdálkodó és nyereséges vízmű 
rt. további expanzióra készül, első-
sorban a Tisza vízgyűjtő területén ta-
lálható településeken. 

Ebben segíthet a székelyudvarhelyi 
térnyerés, mert így közelebbről meg-
ismerhetik az unióhoz való csatla-
kozás előtt álló Románia pályázati 
rendszerét, valamint a lehívható for-
rásokat. 

Ez a terjeszkedési stratégia nem 
befolyásolja a debreceni víz- és csa-
tornadíjakat, amelyeket olcsóságban 
csak két megyei jogú város víz- és csa-
tornadíjai előznek meg.

G. J.
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A TÖOSZ és az Energia Központ Kht. 2006. november 28-án önkormányzati energetikai konfe-
renciát tartott a budapesti Duna Palotában. A rendezvényen az Energia Központ Kht. képvise-
letében Mezei Károly az energetikai auditálásról tartott előadást. Az audit mind az energiaha-
tékonysági programoknál, mind a liberalizált piacra történő kilépéshez szükséges. Jelenleg arra 
van lehetősége az önkormányzatoknak, hogy az auditálási költségeik 40, illetve 80 százalékát 

pályázati alapból finanszírozzák. A 2007. június 30-áig igénybe vehető UNDP/GEF pénzügyi alap úgy műkö-
dik, hogy amennyiben csak az auditot készíti el az önkormányzat, úgy a költségek 40 százalékát finanszírozza, 
de ha az audit alapján készülő projekt megvalósítását 2007. szeptember 30-áig megkezdik, úgy a teljes auditá-
lási díj  80 százalékát. (Az Energia Központ Kht. és az önkormányzati energetikai konferencia  többi előadá-
sai is fellelhetőek a TÖOSZ honlapján: www.toosz.hu.) Az audit elvégzését követően már érdemes a liberalizált 
energia piacra való kilépésen elgondolkozni. Az alábbi cikkben ehhez kapnak megfelelő tájékoztatót az olvasók. 
A TÖOSZ a közeljövőben egy regionális energiaügynökség létrehozásával kívánja segíteni az önkormányzatokat 
energetikai kérdéseik megoldásában. Az energiaügynökség egy uniós pályázat keretében valósulna meg, amely 
a TÖOSZ-tagok számára jelentős kedvezményt nyújtana a tervezett szolgáltatások igénybevételéhez.

nem áll rendelkezésre olyan adatbá-
zis, amely alapját képezhetné a kilé-
pést előkészítő számításoknak, és in-
formálódni lehessen a megvalósítan-
dó előkészületekről. Ennek az adat-
bázisnak a felállítása így elsődleges 
prioritással bír, s minden csak ezt kö-
vetheti. Ehhez egy energetikai átvilá-
gítást (célszerűen villany–gáz együtt) 
kell végrehajtani. 

Az időpont kedvez az átvilágítás 
elkészítésének, 
 mert pályázati ablak áll rendelke-
zésre még egy évig, 80 százalékos tá-
mogatással (UNDP)
 mert jelenleg nincs a piacon a köz-
üzemnél olcsóbb villamosenergia, va-
gyis időveszteség nem áll fent.
 már az átvilágítás is energia költ-
ségcsökkenést eredményez (tapaszta-
latunk szerint 5–10 százalékot)

Az önkormányzatoknak az alábbi 
kockázatokkal kell számolniuk a sza-
badpiacra való kilépés során: 

A fenti kérdés 2007. július 1., tehát 
a teljes piacnyitás után is (valószínű-
leg) fennáll, mivel a közhiedelemmel 
ellentétben nem lesz kötelező kilépni 

Az együttes fellépés azonban csak 
szükséges, de nem elégséges feltétele 
a kedvező ár realizálásának. Hogy ez 
valóban teljesüljön, arra is szükség 
van, hogy a szabadpiacon legyen ér-
tékesíthető energia. Ez nem mindig 
van így, különösen az év végén. A li-
beralizált piacon való jelenlét hosz-
szú távú stratégiai szemléletet kíván, 
amit rövid távú előnyökért nem sza-
bad feladni.

A kilépéshez azonban egyrészt 
pontos ismeretekkel kell rendelkez-
nie az önkormányzatnak a kezelésé-
ben lévő intézmények energetikai ál-
lapotáról (csatlakozási helyek meny-
nyisége, minősége, szerződések stb.), 
másrészt az intézmények energiafo-
gyasztásáról.

Ennek hiányában ugyanis lehe-
tetlen számításokat végezni, közbe-
szerzést kiírni, valamint előnyös szer-
ződést kötni az energiakereskedővel 
és a hálózati engedélyessel.

Eddigi felméréseink tapasztalata 
szerint általánosságban megállapít-
ható, hogy az önkormányzati intéz-
mények jelentős hányadáról jelenleg 

Az energiaárak gyors ütemű, inflá-
ciót meghaladó mértékű növekedése 
az önkormányzati gazdálkodás hely-
zetét jelentősen rontja. A villamos-
energia- és a földgázpiacok liberali-
zációja, a versenypiaci beszerzésből 
adódó előnyök – költségcsökkentés 
– felértékelődnek.

A költségcsökkentés ma már nem 
csak az üzemeltetett rendszerek kor-
szerűsítésében, hatásfokuk javításá-
ban, hanem az input oldalon, a pri-
mer energiahordozó beszerzési ol-
daláról is lehetséges. Ezt teszi lehető-
vé az energia szabadpiaci beszerzése, 
amely a tervek szerint 2007. július 1-
jétől általános érvényű lesz.

Piacról lévén szó, nem mindegy, 
milyen mennyiségben történik a vá-
sárlás. Minden település igyekszik 
minimalizálni az energia költségét, 
így a fogyasztását is. Ennek megfele-
lően célszerű több települési, esetleg 
megyei önkormányzatnak is össze-
fogni, és együttesen kilépni az ener-
getikai piacra, mint feljogosított fo-
gyasztó, mert ekkor nagyobb az esé-
lye a kedvezőbb ár elérésére.

AZ ENERGIAPIAC
LIBERALIZÁCIÓJA
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HR és egyéb erőforrások felméré-
se (1 hónap).

6.  Stratégiai döntéshozatal az ellátás 
változat (teljes vagy részleges) ki-
választására, a mérlegkörre (ön-
álló vagy csatlakozás más mérleg-
körhöz)(1 hónap).

7.  A megkötendő szerződések sarok-
pontjainak kijelölése, minimális 
elvárások rögzítése, kockázat ke-
zelési módok kiválasztása, ezek jó-
váhagyása a bizottságokban majd 
a közgyűléssel (2 hónap).

8.  Közbeszerzési eljárás előkészítése 
és meghirdetése, tárgyalások, szer-
ződéskötések (6 hónap).

9.  A közüzem felmondása (30 nap).
Az 1–8 pontokat értelemszerűen 

a párhuzamosság is jellemezheti, míg 
a 9. pont az, amit legutoljára kell meg-
lépni.

Általában az önkormányzat nem 
rendelkezik piaci gyakorlattal, ezért 

a versenypiacra, még ha a közüzem 
megszűnik is. Lesz helyette egyete-
mes fogyasztó, vagy valami hason-
ló, ahova a lakosság és a végső me-
nedékesek is tartozni fognak. Kérdés 
persze az, hogy érdemes lesz-e távol 
maradni a versenypiacról. Az eddi-
gi tapasztalataink szerint nem, mert 
hosszú távon évente átlagosan 5–15 
százalék energiaköltség-megtakarí-
tást lehet elérni a közüzemhez képest. 
Ennek a megtakarításnak a nagysá-
ga függ az aktuális piaci helyzettől, 
valamint attól is, hogy az intézmény 
a közüzemben mennyire körültekintő 
szerződést kötött.

A kilépés előkészítésére az alábbi 
ütemtervet célszerű követni:
1.  Felelős személyek (külső szakértő, 

külön team, vagy tanácsadó) ki-
jelölése a program végrehajtására 
(0,5–1hónap).

2.  A közüzemi szerződések felülvizs-
gálata intézményenként, energiaa-
uditok végzése (3 hónap).

3.  Közüzemi szerződésmódosítások 
(ahol szükséges), villamosenergia-
fogyasztások figyelése, regisztráci-
ója (1,5 hónap – folyamatosan).

4.  Határozat a kilépés elindítására, 
csoportalapítás, más települési ön-
kormányzatoktól jövő igények fo-
gadása, összefogás az együttes ki-
lépésre (2 hónap).

5.  A szervezett piacra való kilépés 
anyag, műszaki, informatikai, 

az első időszakban mindenképpen 
érdemes a kereskedelmi engedélyes 
már meglévő mérlegköréhez¹ csatla-
kozni. Ugyanis az önálló mérlegkör 
és az ezzel járó mérlegkörfelelősi² fel-
adat jog és hatáskör meghaladja egy 
átlagos önkormányzat tudásszintjét, 
ezért hatalmas kockázatokkal jár. 
Egy, már meglévő mérlegkörhöz va-
ló csatlakozásnak az is előnye, hogy 
a kiegyenlítő energia költsége a na-
gyobb számú feljogosított fogyasztó 
miatt kisebb, mint egy saját, kis lét-
számú mérlegkör esetében.

A kilépésnek elvileg nincs alsó ha-
tárértéke, vagyis bármilyen fogyasz-
tással ki lehet lépni, azonban itt is 
érvényes az, hogy aki nagyobb tétel-
ben, és egyenletesen (értsd: zsinór fo-
gyasztás) vásárol, az kedvezőbb árat 
tud elérni. A kedvező ár eléréséhez 
azonban szerződni is tudni kell. Né-
hány költségelem fizetési módja üte-
me jogszabályban rögzített, azonban 
vannak olyan elemek, amelyek szer-
ződéses megállapodás tárgyát képe-
zik. Itt érdemes „keményen” tárgyal-
ni, hiszen nem mindegy hogy 8 napra 
vagy 30 napra kell fizetni. Arról nem 
is beszélve, hogy a jogszabályt is tág 
mozgásteret biztosít. Ugyanis ha si-
kerül az energiakereskedőt rávenni, 
hogy a rendszerhasználati díjat is ő 
fizesse, és később számlázza tovább 
a feljogosított fogyasztónak (aki így 
csak egy összevont, de tételes számlát 
kap), akkor már a rendszerhasználati 
díjnál is lehetőség van a hosszabb fi-
zetési határidő elérésére.

¹ mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének oko-
zathelyes megállapítására és elszámolására, illetve a kap-
csolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi 
viszonyok szabályozása érdekében létrehozott elszámolá-
si szerveződés;
² mérlegkör felelős: olyan engedélyes, kiserőmű üzemeltetője 
vagy feljogosított fogyasztó, aki a kereskedelmi szabályzat-
ban meghatározott mérlegköri feladatokat ellátja.

Kockázati tényezők Kockázatok kezelése

Nincs versenypiaci gyakorlat Szakértő cég bevonása

Fogyasztás mérése Felügyeleti rendszer kialakítása, vagy a kockázat szerző-
désben való kizárása

Világpiaci energiaár-hullámzások Fix áras, legalább egy évre szóló szerződés

Valutaárfolyam-ingadozások Fix áras, forint alapú szerződés

Kereslet-kínálat változása Fix áras szerződés

Ismeretlen kereskedő Referencia és teljesítési garancia kérése

Szabályozási rendszer változása Fix áras szerződés

Fogyasztási igény megváltozik Módosítási/felmondási lehetőség a szerződésben

Kérdés: kilépni, illetve a közüzemi piacon maradni

  Passzív részvétel 

  A feljogosított fo-

gyasztó ugyan kilép 

a liberalizált piacra, 

de csak egy ellátá-

si szerződést köt, 

nagy valószínűség-

gel korábbi szolgál-

tatója kereskedelmi 

engedélyesével

  Ebben az esetben 

is lehetősége van 

testre szabott szol-

gáltatási csomag 

kialakítására

  Aktív részvétel 

  A feljogosított fo-

gyasztó tudatos, 

aktív szerepet ját-

szik a piacon, a kö-

vetkezők figyelem-

be vételével:

  A költségek mini-

malizálása

  Az ellátásbiztonság  

szükséges szintjé-

nek garantálása,

  Garantált biztonság

  Szabályozott árak

  Rugalmatlanság

Lehetőségek a liberalizált piacon: Közüzemi piac:
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A vagyonátadással általában együtt 
járt az üzemeltető szervezetek átala-
kulása, új üzemeltetők alapítása, ré-
giek szétválása. A jogi szabályozás fo-
lyamatosan változott – megjelent pél-
dául a gazdasági társaságokról szóló³, 
vagy a számviteli törvény⁴ –, de nem 
volt jogszabály, amely egyértelműen 
előírta volna, hogy az önkormány-
zatok a korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyaikkal mit tehetnek, il-
letve mit nem tehetnek. (A vagyonát-
adási törvény szerint az önkormány-
zat a közüzem működéséhez szüksé-
ges vagyon a közüzemre bízza.)

A közmûvek apportálása
A települési önkormányzatok és az 
üzemeltetők érdeke egyaránt azt kí-
vánta, hogy a víziközművek üzemel-
tetésének helyzete minél hamarabb 
konszolidálódjon, ezért a vagyonát-
adást követően – különösen ahol ha-
mar nyugvópontra jutott ez a kérdés 
– stabil üzemeltetői szervezet kialakí-
tása volt a cél. Ebben az időszakban 
hatályban volt a vállalatok gazdasági 
társasággá alakítását kötelezővé tevő 
törvény, s ennek eleget téve elsősor-
ban a fővárosi, megyei jogú városok 
által alapított, és az „egyben maradó” 
megyei üzemeltető vállalatokat alakí-

fel. Ennek a vizsgálatnak az eredmé-
nye az lett, hogy a számvevőszéki je-
lentés – elsősorban az 1996.01.01-től 
hatályos vízgazdálkodási törvényre⁵ 
hivatkozva – megállapította, hogy ví-
ziközművek nem lehetnek társasági 
tulajdonban.

A rendszerváltás utáni törvény-
kezési folyamatban (1992-ben mó-
dosították a több mint 30 éves víz-
ügyi törvényt⁶, majd a 2005. évben 
alkották meg a jelenlegi vízgazdál-
kodásról szóló törvényt) a törvényal-
kotók anem vették figyelembe a fenn-
álló helyzetet, nem hoztak átmeneti 
rendelkezéseket a törvényben rögzí-
tett állapotok helyreállítására, holott 
a kiadás időpontjában a legnagyobb, 
közműapporttal történő átalakulások 
már lezajlottak, és erről a törvény-
előkészítőknek nyilván tudomásuk 
volt. Talán ennek is tulajdonítható, 
hogy a számvevőszéki vizsgálat meg-
állapításainak ismertté válásáig a víz-
gazdálkodási törvény hatálybalépését 
követően is történtek közműappor-
tálások, és a cégbíróságok ezeket is 
bejegyezték.

A számvevőszéki vizsgálat eredmé-
nye nagy szakmai vihart kavart, de 
nem lett semmi kézzelfogható ered-
ménye azon kívül, hogy 1998 után 
már nem történt közműapport (vagy 

tották át gazdasági társasággá. Az át-
alakulás során háromféle megoldást 
alkalmaztak: a közműveket a gazda-
sági társaságba apportálták, a közmű-
vek testesítették meg a jegyzett tőkét 
(például Budapesten, Debrecenben, 
Győr-Sopron megyében), vagy a köz-
műveket tőketartalékként vitték be 
a társaságba (például Heves megyé-
ben), illetve a közművek önkormány-
zati tulajdonban maradtak, amelyek 
az úgynevezett működtető vagyonnal 
alapítottak gazdasági társaságot. Az 
apportnak megvolt a jogászok által 
kidolgozott, a hatályos törvényeknek 
megfelelő lebonyolítása: a települési 
önkormányzatok határozatot hoztak 
a korlátozott forgalomképesség felol-
dásáról, előírták, hogy a víziközmű-
vek csak közszolgáltatási célra hasz-
nosíthatók, az üzemeltetői szerveze-
tekben többségben kellett maradniuk 
az önkormányzatoknak, stb. Az ilyen 
eljárással alapított cégeket a cégbíró-
ságok bejegyezték, s azok a mai napig 
törvényesen működnek.

A közmûapport vége
A ’90-es évek közepén a Békés Me-
gyei Vízmű Vállalat közműapporttal 
történő átalakulását a megyei ügyész-
ség kifogásolta, feltehetően ez is köz-
rehatott egy országos reprezentatív 
számvevőségi vizsgálat elindításában, 
amely a víziközmű-üzemeltetőknél a 
vagyonátadás utáni helyzetet mérte 

Az 1990. évi önkormányzati törvény¹ megjelenéséig a víziközművek állami 
tulajdonban voltak, az üzemeltetést pedig az állam, illetve a megyei és a me-
gyei jogú városi tanácsok által alapított vállalatok látták el. A víziközművek 
és a működtetésükhöz szükséges egyéb eszközök az üzemeltető vállalatok va-
gyonaként voltak nyilvántartva. Az önkormányzati törvény korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyonnak minősítette a vízi-közműveket, és külön törvény² született 
az önkormányzati tulajdonba adásról. A vagyonátadás a ’90-es évek elején kezdődött, és 
mintegy öt éven át másként zajlott az ország különböző területein, a helyi hatalmi viszo-
nyoktól, az egyes települések önállósági törekvéseitől, a résztvevők kompromisszumkészsé-
gétől, érdekeitől függően. 

¹ 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
²  1991. évi XXXIII. tv. az egyes állami tulajdonban lévő va-

gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról
³ 1988. évi VI. tv. a gazdasági társaságokról
⁴ 1991. évi XVIII. tv. a számvitelről

⁵  1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról
⁶  1964. évi IV. tv. a vízügyről. Módosította: 1992. évi XXXIX. 

tv.

A VÍZIKÖZMÛ-VAGYON
TÁRSASÁGI TULAJDONA
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közmű kivonásra nem lehet egysé-
ges elvárást megfogalmazni, hiszen 
a közművel történő társaságalapítás, 
átalakulás különbözőképpen való-
sult meg: a közműtulajdonosok kö-
zött egyaránt van rt. és kft., továbbá 
apportálás történt a vízgazdálkodási 
törvény hatálybalépése előtt és után 
is, a jegyzett tőkében és a tőketar-
talékban egyaránt lehet közmű, az 
alakulás, átalakulás nem mindenütt 
önkormányzati határozatokkal alá-
támasztottan történt.

Az eszközkivonásnak egyébként 
sem teremtették meg sem a jogsza-
bályi kötelezettségét, sem a feltételeit. 
Még a vagyonkivonásra önként vál-
lalkozók sem tudnák a kivonást vég-
rehajtani a hatályos áfa-törvény sza-
bályai szerint, mert az eltelt mintegy 
tíz év alatt végrehajtott közműberu-
házásaik után meg kellene fizetniük 
a korábban visszaigényelt adót, ame-
lyet nem háríthatnak át az átvevőre. 
Kárpótolni kellene továbbá a priva-
tizált cégek nem önkormányzat tu-
lajdonosait is.

A jogszabályi kötelezettség hiányát 
jelzi, hogy a független magyar bíróság 
jogerős ítéletet hozott egy olyan ese-
ti ügyben, amelyben a települési ön-
kormányzat visszakövetelte korábban 
apportált közműveit⁹. 

A leírtakból következően a vagyon-
kezelés nem lehet alternatíva a tár-
sasági tulajdonnal szemben. A jog-
alkotás során a jogalkotó nem vette 
figyelembe a fennálló helyzetet, így 
a vagyonkezelés a közmű tulajdon- 
és működtetés egy lehetséges alter-
natívája maradt, nem általánosan al-
kalmazható megoldás. (Nem tartozik 
a tárgyhoz, de megemlítendő, hogy 
a vagyonkezelési lehetőség a közmű-
tulajdonosok és -üzemeltetők részére 
nem vonzó perspektíva a rendszer kö-
töttségei, a díjmegállapításra gyako-
rolandó hatása, a korábbi kötelezett-
ségek stb. miatt sem.)

Víziközmû törvényt?
Felismerve az immár tízéves vízgaz-
dálkodási törvény hiányosságait, to-
vábbá figyelemmel a változó gazda-
sági-társadalmi viszonyokra, meg-
fogalmazódott az önálló víziközmű 
törvény iránti igény mind a szakmi-

legalábbis nincs információ arról, 
hogy lett volna). Ennek egyébként 
nemcsak a számvevőszéki megálla-
pítás volt az oka, hanem az is, hogy az 
önkormányzatoknak megszűnt a ki-
vételes áfa-visszaigénylési joga, ezért 
céltámogatásos beruházásaikat úgy 
bonyolították, hogy áfa-visszaigény-
lési jogosultságot szerezzenek a köz-
művek bérbeadásával. Így az újonnan 
épült, állami-önkormányzati támoga-
tással létesült közművek önkormány-
zati tulajdonban maradtak.

Egyes önkormányzatok – helyre 
akarván állítani a közművek önkor-
mányzati tulajdonát – kivonták a köz-
műveket az üzemeltető társaságból. 
Egy ilyen esemény, illetve a kivonás 
utólagos korrekciója vezetett ahhoz 
az alkotmánybírósági határozathoz⁷, 
amely az önkormányzati törvény 
egyes rendelkezéseit újraértelmezve 
egyenesen alkotmányellenesnek mi-
nősíti a közműapportot.

A vagyonkezelés lehetõsége
Az önkormányzati törvény 2005 nya-
rán történt módosításával⁸ 2007. év-
től megteremtették a jogi lehetőséget 
az önkormányzati tulajdonú közmű-
vek vagyonkezelésére. 

Ezt megelőzően 1998-tól csak a tar-
tós állami tulajdonban lévő, forga-
lomképtelennek minősített közmű-
vek vagyonkezelésére volt mód, mi-
után az állami alapítású üzemeltető 
társaságok tőketartalékából kivonták 
a közműveket.

A jogszabályt előkészítő Belügy-
minisztérium munkatársai erőtel-
jesen képviselték azt az álláspontot, 
hogy a korábban az üzemeltető tár-
saságokba apportként bevitt közmű-
veket a társasági tulajdonból ki kell 
vonni, s az önkormányzati tulajdon-
ban lévő közműveket lehet vagyon-
kezelésbe adni. 

Ez ügyben tárcaközi egyeztetés 
kezdődött a BM, PM, KvVM, IM rész-
vételével, de most sem született egysé-
ges állásfoglalás a társasági tulajdon-
ban lévő közművekről.

Az eredeti állapot helyreállítá-
sát szorgalmazók kénytelenek az-
zal szembesülni, hogy az esetleges 

nisztérium, mind az üzemeltetők ré-
széről. Az önálló törvény módot adna 
a közmű tulajdoni viszonyok és a köz-
művek minősítésének (forgalomké-
pesség) az újragondolására. A törvény 
megalkotása szerepel a parlament 
programjában is. A szakma, az üze-
meltetők képviselői találkoztak már 
több törvényalkotási koncepcióval, 
sőt, törvénytervezettel, de az aktuá-
lis koncepció, illetve tervezet nem is-
mert. Így nem ismert a szándék sem, 
hogy a leendő víziközmű törvény ho-
gyan szabályozná a közművek tulaj-
donviszonyait. 

Több alternatíva lehetséges: 
 minden marad úgy, ahogy a je-
lenlegi vízgazdálkodási törvényben 
van, azaz csak állami és önkormány-
zati közműtulajdont ismer a törvény, 
és nem foglalkozik a valós viszonyok-
kal,
 a hatálybalépéstől csak állami 
és önkormányzati tulajdon lehet, de 
a már korábban apportált közművek 
helyzete nem változik, esetleg olyan 
feltétellel, hogy vizsgálni kell, az ala-
pítás megfelelt-e az akkor jogszerű-
nek tartott eljárási rendnek,
 az apport lehetségessé válik, hi-
szen az a korábbi érv, miszerint csak 
forgalomképes vagyontárgy vihető 
társaságba, már nem szerepel az új 
GT-ben¹⁰ 
 a közmű kizárólag állami és ön-
kormányzati tulajdonban lehet, 
és a törvény rendelkezik a társasá-
gi tulajdon megszüntetéséről, továb-
bá annak feltételeiről is (pl. adómen-
tesség)

Az elmúlt tizenöt év történései, 
a jogi szabályozás anomáliái azt jel-
zik, hogy a közmű tulajdonlás kérdé-
se nem jut nyugvópontra addig, míg 
a különböző tárcák nem alakítanak ki 
egységes álláspontot és nem születik 
törvényi szintű szabályozás a tárgy-
ban. A sokféle érdek összehangolása, 
illetve az erre irányuló kísérletek nem 
jártak eddig eredménnyel, hiszen más 
az egyes tárcák, az önkormányzatok, 
a befektetők érdeke. Mindezek fölött 
áll viszont a fogyasztók, a vízi köz-
szolgáltatást igénybe vevők érdeke, ez 
pedig nem sérült a fennálló tulajdoni 
helyzet sokszínűsége miatt, és ezután 
sem sérülhet.⁷  10/2002. (III.20.) AB határozat

⁸  2005. évi XCII. tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. ….. módosításáról ⁹  Gf. II. 30.633/2005/3.sz. Debreceni Ítélőtábla ítélete ¹⁰  2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról
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A mellékelten bemutatott doku-
mentumokból lekövethető, hogy a ví-
ziközművek apportálásának jogelle-
nességét az alapítások többsége után 
megjelent vízgazdálkodási törvény-
nek a közmű tulajdonlásról szóló, egy 
mondatban, kijelentő módban fogal-
mazott szabályára, továbbá az alapí-
táskor már hatályos önkormányzati 

törvénynek a tulajdonnal való ren-
delkezéseire vonatkozó értelmezésére 
hivatkozva állapította meg az Álla-
mi Számvevőszék és az Alkotmány-
bíróság. 

A címben jelzett „probléma” tehát 
jogi természetű, amely a jogalkotás 
késedelme, a jogalkotó szándékának 
nem egyértelmű kifejezése miatt ke-

letkezett. A közfeladat ellátásában, 
a vízi közszolgáltatásban nem oko-
zott gondot a jogértelmezési vita, bár 
a különböző tulajdonviszonyok keze-
lése a folyamatban lévő és a jövőben 
megvalósítandó önkormányzati be-
ruházások kapcsán többletfeladato-
kat generál. 

Magyar Víziközmű Szövetség
 

1. 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
77. § (1) Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdon-
nal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gaz-
dálkodik.
Az önkormányzat vagyona
78. § (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi ön-
kormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkor-
mányzati célok megvalósítását szolgálják.
(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi 
vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz 
a vagyonállapotról – külön jogszabályban meghatározott – vagyonki-
mutatást kell készíteni.
79. § (1) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, 
amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátá-
sát vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy 
korlátozottan forgalomképes:
a) forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok 
– a 68/D. §-ban foglalt kivétellel – és minden más ingatlan és ingó do-
log, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek 
nyilvánít;
b) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és köz-
épületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok 
és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény 
vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek sze-
rint lehet rendelkezni.
2. 1991. évi XXXIII. tv. egyes állami tulajdonban lévő vagyon-
tárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
38. § (1) Az önkormányzat a közüzeme működéséhez szükséges – ön-
kormányzat tulajdonába adott – vagyont a közüzemre bízza. E vagyon-
nal a közüzem – ha jogszabály másként nem rendelkezik – önállóan 
gazdálkodik.
3. 1992. évi XXXIX. tv-el módosított 1964. évi IV. tv. a víz-
ügyről
IV. fejezet
Tulajdonjogi rendelkezések: csak az állam kizárólagos tulajdonát említi 
(regionális közműrendszerek)
4. 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról
6.§ (3) A helyi önkormányzat tulajdonában vannak törzsvagyonként 
– a külön törvények rendelkezése alapján – a helyi önkormányzatoknak 
átadott vizek és vízilétesítmények (ideértve a víziközműveket is).

5. 10/2002. (III.20.) AB határozat
Az Ötv. 79. § (2) bekezdés b) pontjának első mondata alapján az önkor-
mányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai körébe tartoznak 
a közművek. Az Övt. 20. §-a és a Vt. 6. §-a is kinyilvánítja a víziközmű-
vek korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni jellegét, tehát azok ex lege 
tartoznak az önkormányzat törzsvagyoni körébe. Az önkormányzatok 
a törvényben meghatározott e törzsvagyoni kört nem szűkíthetik.
Az Ötv. 79. § (2) bekezdés b) pontjának második mondata szerint a 
törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény, vagy helyi 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet ren-
delkezni. Az Ötv. e rendelkezése nem az önkormányzati törzsvagyon 
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai körének megállapítására, 
hanem e vagyontárgyakkal való rendelkezés feltételeinek meghatáro-
zására ad felhatalmazást. Mivel a Vt. 9. §-a és 10. §-a meghatározza a 
víziközművek működtetésének formáit, az e vagyontárgyakkal való 
rendelkezés feltételeit, az önkormányzat e vagyontárgyakkal csak a Vt. 
keretei között rendelkezhet.
6. Gf. II.30.633/2005/3.sz. Ítélet
Az elsőfokú bíróság érdemben sem találta a felperes hivatkozását meg-
alapozottnak, utalva arra, hogy az Ötv. 117.§-ában foglalt rendelkezé-
sek végrehajtására kiadott, az egyes állami tulajdonban lévő vagyon-
tárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. 
törvény (Övt.) 20.§-ának (2) bekezdésére figyelemmel – összhangban 
az Ötv. 79.§-a (2) bekezdésének b) pontjával és az e törvényi rendelke-
zések alapján a felperes képviselőtestülete által megalkotott módosított 
vagyongazdálkodási rendelet szabályaival – a perbeli víziközmű a fel-
peres törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon volt, 
s annak az alperesi társaságba történő apportálása összhangban állt a 
tulajdon átruházás törvényi korlátaival, minthogy az alperes az alapító 
okirata szerint a vagyont közszolgáltatási célra hasznosítja.
Utalt továbbá arra is, hogy a gazdasági társaságokról szóló és az appor-
tálás idején hatályban volt 1988. évi VI. törvény (Gt.) 22.§-ának rendel-
kezéséből következően csak a dolog forgalomképtelensége akadályozza 
annak apportként való rendelkezésre bocsátását, következésképpen a 
korlátozottan forgalomképes dolog tulajdonjogának apport címén törté-
nő átruházása nem eredményezte az alapító okirat érvénytelenségét. 
A korlátozottan forgalomképes dolgok lehetnek apport tárgyai, azok tu-
lajdonjogának átruházása ugyanis a külön törvény, adott esetben az Övt. 
20.§-ának már hivatkozott (2) bekezdése értelmében nem tiltott, csupán 
célhoz kötött. Miután a perbeli esetben az apportálás a törvényben elő-
írt feladathoz kötötten történt, nem tévedett az elsőfokú bíróság akkor, 
amikor ez okból sem találta a tulajdon-átruházást érvénytelennek.

Kivonat
a víziközmű-vagyon társasági tulajdona 

című írásban hivatkozott dokumentumokból
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Számos jogszabály alkalmazza az intézmény-szerveze-
tiforma megjelölést akkor, amikor valamely feladatellá-
táshoz rendel hozzá szervezetet. A különböző törvények 
eltérő mélységig szabályozzák azt a szervezetet, amelyik 
intézményi megnevezést kapott. 

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
nem ismeri az intézményt, mint szervezet fogalmat. A Pol-
gári Törvénykönyv 36–37. §-a fogalmazza meg a jogi sze-
mélyek között a költségvetési szerveket. 

A költségvetési szerv fogalmát az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a határozza meg. 
Az említett törvényi rendelkezés azonban nem tesz kü-
lönbséget a költségvetési szervek között azon az alapon, 
hogy azok közhatalmi feladatot látnak el vagy szolgál-
tatást. Ily módon költségvetési szerv a minisztérium, 
az ügyészség, a bíróság, az önkormányzati hivatal, de 
az óvoda, a bölcsőde is.

AZ INTÉZMÉNYI JOGÁLLÁS
A Polgári Törvénykönyv VI. fejezete sorolja fel a jogi sze-
mélyeket. Ez a felsorolás nem teljes körű, mivel a 29. § (1) 
bekezdése szerint jogi személyt jogszabály is létesíthet. 
Jogszabály e rendelkezések alkalmazásában a törvény és 
a kormányrendelet. Arra nem lehet megfelelő választ ta-
lálni, milyen szervezet az, amelyik nem szerepel a Polgári 
Törvénykönyvben, jogszabály hozza létre, de nem rendel-
kezik jogi személyiséggel. 

Az eddig ismertetett szabályozás ellenmondásosságá-
ból következik, hogy az ugyanazon feladatot ellátó szer-
vezetek különböző jogállásúak. A költségvetési szervként 
működő intézmények minden esetben jogi személyek 
a Polgári Törvénykönyv előírásai alapján. Az ugyanolyan 
feladatot ellátó szervezetek jelentős részében az ágazati 
jogszabályok nem adják meg a jogi személyiséget. Nem 
jogi személy a könyvtár, a kórház, a bölcsőde, ha nem 
költségvetési szervként működik. Ha nem jogi személy, 
akkor nem rendelkezik polgári jogképességgel. A Pol-
gári perrendtartás 48. §-a szerint a perben fél az lehet 
(perbeli jogképesség), akit a polgári jog szabályai szerint 
jogok illethetnek, és kötelezettségek terhelhetnek. A Pol-
gári Törvénykönyv rendelkezései szerint jogképessége 
az embernek (8. §), az államnak [26. § (1) bek.] és a jogi 
személynek [28. § (3) bek.] van. 

Az intézmény meghatározása
A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
Az intézmény legfontosabb jellemzője, hogy szolgáltatást 
nyújt. Önmagában a szolgáltatás igen sokféle és igen kü-
lönböző lehet, tehát ez a tény nem igényelne külön szer-
vezeti forma elismerését. A szolgáltatás is gazdasági te-
vékenység, ennek megfelelően létrehozható a feladatra 

gazdasági társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény alapján.

Léteznek azonban olyan szolgáltatások, amelyek meg-
szervezéséért az állam felelősséggel tartozik, ezek a köz-
szolgáltatások. A közszolgáltatások egy jelentős körét 
felsorolja a helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. §-
ának (1) bekezdése. Ez a felsorolás még mindig nem ad 
megfelelő támpontot annak eldöntéséhez, hogy mely fel-
adatot, milyen módon kell megvalósítani, mivel a 8. §-
ában található közszolgáltatások meglehetősen „vegyes” 
csoportot alkotnak, amelyek ellátásához az önkormányzat 
létrehozhat többek között intézményt is.

A közszolgáltatás fontos ismérve, hogy a közpénz vala-
milyen formában történő felhasználásával szervezik meg. 
Ez a közpénzen történő szervezés megvalósulhat közvet-
len költségvetési támogatással, de ilyennek kell tekinte-
ni a különböző adókedvezményeket vagy a szolgáltatást 
igénybe vevők részére nyújtott támogatásokat is.

A közszolgáltatások körét szűkíteni lehet azon az ala-
pon is, hogy megszervezéséhez kötődik-e valamilyen álla-
mi szabályozás. Az állami szabályozás lényege, hogy jog-
szabály határozza meg a szolgáltatás tartalmát, a szolgál-
tatás nyújtásának feltételeit, követelményeit. Nevezhetjük 
ezt a fajta szolgáltatást szabályozott közszolgáltatásnak. 
A szabályozott közszolgáltatásoknak egy külön csoport-
ját alkotják azok, amelyeknél az állam, tehát a szolgálta-
tás megszervezéséért felelős, azt is meghatározza, hogy 
a meghatározott szolgáltatást milyen feltételek mellett 
és ki veheti igénybe.

A közszolgáltatások csoportja megbontható abból 
a szempontból kiindulva, hogy a szolgáltatás jogszabály 
meghatározza a szolgáltatás megszervezéséért felelőst is, 
így annak megszervezése nem lehet mérlegelés tárgya. 
A szolgáltatás nyújtására az alkotmányból levezethető 
módon köteles az állam, amely a feladatellátási kötelezett-
ségét számos esetben kötelező önkormányzati feladatellát-
ás útján valósítja meg.

A SZABÁLYOZOTT KÖZSZOLGÁLTATÁS
Elvileg létre lehetne (majd) hozni a szabályozott közszol-
gáltatások ellátására is gazdasági társaságot, úgynevezett 
non-profit gazdasági társaságot. Ez a megoldás azonban 
csak akkor alkalmazható, ha a közszolgáltatás nyújtását 
meghatározott jogszabályok nem írnak elő olyan speci-
ális szervezési szabályokat és követelményeket, amelyek 
mellett a gazdasági társaságokról szóló törvény nem al-
kalmazható. Azokhoz a szabályozott közszolgáltatások-
hoz indokolt megfelelő szervezeti formát találni, ame-
lyeknél az állami szabályozás egyértelműen és kötelező-
en meghatározza a szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatás 
megszervezésének személyi, tárgyi feltételeit, a szolgál-
tatást igénybe vevők körét és a szolgáltatás igénybevéte-
lének feltételeit. 

A KÖZ- ÉS MAGÁNINTÉZMÉNY
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szóló 1997. évi CXLVI. törvény 30. § (10)–(12) bekezdései 
alkotmányellenességének vizsgálatáról. Az Alkotmány-
bíróság a 22/1997. (IV.25.) AB határozatában az ingyenes 
oktatáshoz való joggal összefüggésben a következőket ál-
lapította meg. „Az alkotmány idézett 70/F. § (2) bekezdése 
alapján az államot az oktatáshoz való jog érvényesülési 
feltételeinek biztosításában az egyes oktatási formák te-
kintetében eltérő kötelezettségek terhelik. Az Alkotmány 
e rendelkezése a kötelező általános iskolai oktatásban 
az ingyenes oktatás állami biztosításának kötelezettsé-
gét írja elő. E rendelkezés alapján tehát ebben az oktatási 
formában az államnak alkotmányi kötelezettsége, a szü-
lőknek és a tanulóknak pedig alapvető alanyi jogosultsá-
ga áll fenn az ingyenes oktatásra. A Kt. 3. § (3) bekezdése 
alapján az állam az ingyenes és kötelező általános isko-
láról az állami szervek és a helyi önkormányzatok intéz-
ményfenntartói tevékenysége, illetve az állami és a helyi 
önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. 
Az alkotmánybíróság megállapítja, hogy az államot csak 
a semleges iskola létesítésének és fenntartásának köteles-
sége terheli. Nem állapítható meg az, hogy az államnak 
mindenki számára a választása szerinti iskolában kell in-
gyenes oktatást biztosítania.” (ABH 1997, 113, 114.) Az Al-
kotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált nemzetközi 
egyezményekből nem vonható le az a következtetés, hogy 
az ingyenes alapfokú oktatást az állam – a szülő választása 
szerint – minden közoktatási intézményt fenntartó tekin-
tetében köteles biztosítani. A hivatkozott egyezményekből 
az sem következik, hogy az államnak mindenki számá-
ra a választása szerinti iskolában kell biztosítania azokat 
a támogatási feltételeket, amelyeket az ingyenes oktatás 
biztosítására kijelölt fenntartók részére nyújt. Az a körül-
mény, hogy a nem állami, nem helyi önkormányzati in-
tézmények térítési díjat, illetve tandíjat állapíthatnak meg, 
nem jár azzal a következménnyel, amely a hátrányos meg-
különböztetés tilalmába ütközne.) Meghatározott életkor 
elérése után pedig már az önkormányzati feladatellátás 
ingyenessége is megszűnik, és a szolgáltatás teljes össze-
gére épülő tandíj előírására és beszedésére is lehetőséget 
nyújtanak a jogszabályok. A szabályozott közszolgálta-
tások körébe tartozó felsőoktatásnál az ellenszolgáltatás 
nélkül nyújtott ellátás köre jelentősen szűkült és bővült 
a fizetési kötelezettség melletti ellátási forma. 

Az oktatásnak azonban lehetnek és vannak is olyan 
területei, amelyek nem igénylik az állami szabályozást, 
ezért nem is tekinthetők államilag szabályozott közszol-
gáltatásnak, és kívül esnek a közszolgáltatások körén is. 
A tan- és tanítás szabadsága alapján lényegében az al-
kotmányos alapelvek tiszteletben tartásával mindenki 
olyan ismereteket ad át, amilyeneket akar, ehhez nincs 
szükség adott esetben állami követelmények, állami fel-
tételek teljesítésére.

A szabályozott közszolgáltatások mellett tehát szükség 
van további ismérvek megtalálására, megkeresésére annak 
igazolására, hogy e szolgáltatások nem valósíthatók meg 
a gazdasági társaságok keretei között, hanem másmilyen 
szolgáltatásokhoz igazodó speciális szervezeti formára, 
az intézmény létrehozására van szükség.

A szabályozott közszolgáltatások egyik legfontosabb 
ismérve ugyanis, hogy éppen az állami szabályozás miatt 
a piaci viszonyok nem vagy csak korlátozott mértékben 
tudnak érvényesülni, mivel a szolgáltatást nyújtó nem 
azzal köt megállapodást a szolgáltatás igénybevételére, 
akivel akar és nem azon az ellenérték mellett, amelybe 
a szolgáltatás ténylegesen kerül. 

Számos esetben az államilag szabályozott szolgáltatá-
sokban a különböző korlátozó elemek nem azonos mér-
tékben, nem együttesen kell hogy megjelenjenek. A leg-
jobb példa erre az oktatás, amelyen belül el kell különíteni 
a közoktatást és a felsőoktatást. A közoktatás és a felső-
oktatás közös jellemzője, hogy a megszervezése erősen 
szabályozott formában történhet. Jogszabályban meg-
határozott, hogy ki milyen feltételek mellett vehet részt 
a szolgáltatás nyújtásában, és szabályozott az is, milyen 
ismeretek közlésére kerülhet sor. Szabályozott a szolgálta-
tás nyújtásának elvárt eredménye, az állami vizsgára tör-
ténő felkészítés. Meghatározott az is, hogy a szolgáltatás 
milyen feltételek mellett vehető igénybe. A szolgáltatás 
és az ellenszolgáltatás meghatározásánál jelentős eltéré-
sek vannak a szabályozás mélységében. 

A legerősebb korlátozás a közoktatásnál található, mi-
vel annak igénybevétele meghatározott életkoron belül 
kötelező. A szabályozott közszolgáltatások közül ezért 
a legerősebb állami szerepvállalásra a közoktatás terén 
van szükség. Olyan szolgáltató rendszer kiépítésére köteles 
az állam, amely biztosítja, hogy a szolgáltatás igénybevé-
telére kötelezett meg is találja azt a szolgáltatót, amelyik 
köteles részére biztosítani a szolgáltatáshoz való hozzá-
férés lehetőségét. A kötelező közoktatás – öt éves kortól, 
tizennyolc éves korig – minden olyan ismérvvel rendelke-
zik, amely megjelenhet a szabályozott közszolgáltatással 
összefüggésben:
1. meghatározott feltételek szerint szervezhető,
2. meghatározott szolgáltatás nyújtható,
3. kötelező az igénybevétele,
4. a szolgáltatót meghatározott körben szerződéskötési 
kötelezettség terheli,
5. a szerződéskötési kötelezettség mellett nyújtott szolgál-
tatásért ellenszolgáltatás nem kérhető, tehát költségeit tel-
jes egészében közpénzen kell finanszírozni,
6. önkormányzati kötelező feladatként kell megszervezni,
7. a szolgáltatás nyújtásában a feladatellátásra kötelezett 
önkormányzat mellett más szolgáltatást nyújtók is közre-
működnek, akik, illetve amelyek tekintetében az ingye-
nes szolgáltatási kötelezettség és a szerződéskötési köte-
lezettség nem előírás. 

Tovább elemezve az oktatás-szolgáltatást, megállapít-
ható, hogy a szabályozott közszolgáltatás esetén sem fel-
tétlenül jár együtt a szolgáltatás azzal, hogy ellenszolgál-
tatás nélkül kerül „átadásra”. A közoktatásban is lehetőség 
van arra, hogy a nem állami, nem helyi önkormányzati 
intézmények a beíratkozott tanulóktól ellenszolgáltatást, 
térítési díjat kérjenek. (1042/B/1997. AB határozata köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (3) be-
kezdésének első mondata és 81. § (11)-(13) bekezdései, 
továbbá a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről 
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A SZABÁLYOZOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK JELLEMZŐI
A szabályozott közszolgáltatások egyik jellemzője, hogy 
a szolgáltatás igénybe vevője igen gyakran közvetlenül 
részt vesz a szolgáltatás sikerének, eredményességének az 
alakításában, tehát a szolgáltató és a szolgáltatás igénybe 
vevőjének együttműködésén igen sok múlik. 

A szolgáltatások másik jellemzője, hogy ha a Polgári 
Törvénykönyv szerződéstípusait vizsgáljuk, vállalkozá-
si szerződés e szolgáltatások nyújtására nem lenne köt-
hető. Sokkal inkább a megbízási szerződés elemeit lehet 
felismerni ezeknél a szolgáltatásoknál, kiegészülve azzal, 
hogy a szolgáltatás sikere vagy sikertelensége nem csak 
a szolgáltató teljesítményén múlik. 

Mindebből következik azonban, hogy a szolgáltatás 
tényleges eredménye „haszna” nem mutatható ki, nem 
számszerűsíthető. Természetesen nem a szolgáltatás költ-
ségeiről, a szolgáltatás előállításával együtt járó kiadások-
ról van szó, hanem arról, hogy a szolgáltatást elsajátító 
tulajdonképpen milyen értékhez jutott hozzá. 

Az oktatásszolgáltatás vizsgálatával lehet leginkább 
bemutatni miről is van szó: az oktatási intézmény nem 
vállalkozhat arra, hogy a hozzá beíratkozott személynek 
garantálja a meghatározott teljesítmény elérését. Nem köt-
het vállalkozási szerződést arra, hogy a szerződő másik fél 
jó eredménnyel teljesíti a vizsgákat, bejut a felsőoktatásba. 
Az oktatási intézmény csak arra tud kötelezettséget vál-
lalni, hogy biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek 
a sikeres tanulmányokhoz szükségesek, a tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal megszervezi az ismeretek köz-
lését, segítséget nyújt annak elsajátításához. 

Az oktatás, mint folyamat soha nem egyoldalú, tehát 
annak eredményessége legalább olyan mértékben függ 
a szolgáltatás igénybe vevőjétől, mint a szolgáltatás nyújtó-
jától. Közoktatás terén még bonyolultabb a helyzet, mivel 
a kiskorú tanuló fejlődéséért felelősséggel tartozik a szülő 
is. Ezért speciális jogviszony jön létre az iskola és a tanuló 
között az úgynevezett tanulói jogviszony, amely megha-
tározza az iskola feladatait, a tanuló feladatait, és ugyan-
akkor kihat a szülőre is, aki felel a tanulói jogviszonyból 
származó kötelezettségek tanuló részéről történő teljesí-
téséért. A nem állami, nem helyi önkormányzati iskolák 
megállapodás alapján ellenszolgáltatást kérhetnek a hoz-
zájuk beíratkozott tanulóktól. A tanuló sikertelensége ese-
tén indított polgári perben a bíróságnak vizsgálnia kellene 
az iskola, a tanuló és a szülő felelősségét is. Nem vitatható 
ugyanakkor az sem, hogy az iskola teljesítménye jelentős 
mértékben függ a szolgáltatást igénybe vevő tanuló ké-
pességétől, tulajdonságaitól, adottságaitól is.

A szolgáltatás másik igen fontos jellemzője, hogy az el-
ért eredmény kimutatása a szolgáltató által nyújtott tel-
jesítmény „leszámlázása” szinte lehetetlen (ismét nem 
a költségekről van szó). A szolgáltatást igénybe vevők 
közreműködése és a szolgáltatást nyújtók együttműködé-
se az alapja a nyújtott teljesítménynek, ennek megfelelően 
a szolgáltatás nyújtója nem sajátíthatja ki a végső ered-
ményt. Ráadásul a szolgáltatásnak az eredménye meg-
jelenik azonnal, meghatározott időszakhoz a tanulmá-
nyok időszakához kötve, az adott tanulónál, de elnyúlik 

hosszabb távra, olyan időszakra, amikor a szolgáltatást 
igénybe vevő már nincs is kapcsolatban a szolgáltatás 
nyújtójával. A megfelelően felkészült, felkészített személy 
a szolgáltató által nyújtott ismereteket továbbfejleszt-
heti és továbbadhatja, vagyis megállapítható, hogy egy 
jól működő iskolának nem csak konkrét, a vele tanulói 
jogviszonyban álló személlyel összefüggésben lehetnek 
és vannak eredményei, hanem hosszabb távra is kihat, 
annak családjánál, az érintett személyt a későbbiek so-
rán foglalkoztató munkáltatónál, vagyis egy jól műkö-
dő iskola lényegében kihatással lehet az egész gazdasági 
fejlődésre. De hasonló „az eredmény” a rosszul működő 
iskolánál, ahol a tanulók rossz felkészítése ahhoz az ered-
ményhez juthat, hogy az onnan kikerülők nem vagy keve-
sebb sikerrel tudnak majd helytállni a munkaerőpiacon. 
A szolgáltatásnak így van egy viszonylag rövid távú, adott 
konkrét személynél megjelenő eredménye, és ugyanakkor 
van, lehet egy hosszabb távú, a társadalom, a gazdaság 
működésére kiható eredménye.

A szolgáltatásszervezésnek sajátossága még az is, hogy a 
szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatóst igénybe vevő között 
általában tartós kapcsolat jön létre. Az iskolába történő 
felvétel több évre szóló együttműködést alakít ki a tanuló, 
a szülő és az iskola között. Az egész közoktatásra és a fel-
sőoktatásra jellemző a több évre szóló kapcsolatlétesítés, 
amely a tanulói és a hallgatói jogviszonyban jelenik meg. 
E huzamos szolgáltatásból következik azonban az is, hogy 
a szolgáltatás nyújtása speciális szervező feladatot igényel 
a szolgáltatás nyújtója részéről is. A szolgáltatás nyújtásá-
ban részt vevő egyes szereplőknek olyan tevékenységet kell 
nyújtaniuk, amely a végén egységes egészet alkot. Ahhoz, 
hogy eredményes lehessen a szolgáltatás, arra van szük-
ség, hogy minden egyes a szolgáltatás nyújtásában részt 
vevő, a szolgáltatás egészének vesse alá a saját tevékeny-
ségét, és ahhoz igazodva nyújtson részszolgáltatást. Ismét 
csak az oktatáson bemutatva ezt a folyamatot, egyértelmű, 
hogy az általános iskolai sikeres tanulmányokért felelős-
séggel tartozik a tanító az első évfolyamon és a nyolcadik 
évfolyamon tanító tanár. Ezért a tanuló felkészítésében 
közreműködő minden egyes pedagógusnak igazodnia 
kell az iskola oktatási dokumentumaihoz és a felkészítő 
munkáját az iskola pedagógiai programjában, helyi tan-
tervében meghatározottak szerint kell elvégeznie. Az is-
kola sajátos működését pedig ez a kollektív munkavégzés 
határozza meg, tehát az, hogy a tanuló fejlődéséért nem 
egy személy, hanem egy közösség, a nevelőtestület tartozik 
felelősséggel. Minden egyes pedagógus és az intézmény 
vezetői, a nevelőtestület tagjaként látják el a feladatokat. 
Az iskola-szervezet sajátossága, hogy vezetésében jelentős 
szerepe van a pedagógusok közösségének, a nevelőtestü-
letnek, amelyiknek legfontosabb jogosítványa a különbö-
ző intézményi dokumentumok, a pedagógiai program, 
a szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadá-
sa. Ezek az intézményi dokumentumok kötelezőek az in-
tézményben munkát végzőkre, az intézmény vezetőire, 
a szolgáltatást igénybe vevőkre. 

Az intézmény szervezet legfontosabb ismérve ez a mű-
ködési rend, vagyis, hogy a feladatellátásban közreműkö-
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vezet, az intézmény alapítója, fenntartója, felügyeletét el-
látója adhat ki. 

Az alapítói jog származhat törvényből: önkormányza-
tok, az egyházi jogi személyek, kisebbségi önkormányza-
tok. Származhat a tevékenység jogának megszerzéséből, 
például az egyéni vállalkozói igazolványba történő be-
építéssel, a létesítő, fenntartó alapító okiratába történő 
beépítéssel. 

Az intézmény létesítője az alapító okirat kiadásával ha-
tározza meg az intézmény típusát, feladatait, tevékenységi 
körét. Az alapító okirat kiállítása, aláírása kötelezettség-
vállalást jelent a létesítő, a fenntartó részéről arra, hogy 
az intézmény működéséhez szükséges feltételeket meg-
teremti.

Az intézmény megalakulásának ez a módja a másik, 
igen fontos jellemzője ennek a szervezeti formának. Az in-
tézmény létrejötte minden esetben kötődik egy alapítói 
szándékhoz, amely alapító okiratban ölt testet. Ebből kö-
vetkezően az intézmény tevékenysége, működése ehhez 
kapcsolódóan az intézményi jogosultságok mindig az ala-
pító okiratban testet öltött alapítói szándék keretei között 
valósulhatnak meg. Az intézmény kötve van az alapító 
által biztosított vagyoni, gazdasági keretekhez és feltéte-
lekhez. Az intézmény alapítója lényegében az intézményi 
szolgáltatás megszervezésének a megrendelője. 

A JOGKÉPESSÉG TERJEDELME
Az intézmény működésének meghatározásában, a jogi 
személyiséghez kapcsolódó jogosítványok meghatározá-
sában fontos szerepet kell hogy kapjon az intézmény lé-
tesítője, fenntartója. A jogképesség terjedelme nem szük-
ségszerűen azonos minden intézménytípus tekintetében, 
és nem elképzelhetetlen az sem, hogy eltérően alakul 
az ugyanazon intézménytípus körébe tartozó intézmé-
nyek esetében. 
1. A jogképességnek ki kell terjednie azoknak a jogviszo-
nyoknak a létesítésére, amelyek összefüggnek a szabályo-
zott közszolgáltatás megszervezésével. 

a) A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogvi-
szony létesítése intézményi hatáskörbe tartozik. E hatás-
kör gyakorlásánál is döntő szerepe lehet a létesítőnek, 
fenntartónak, hiszen az intézmény rendelkezésére álló 
eszközök a feladatellátás megszervezésének körülményei 
döntő módon határozzák meg azt a keretet, amelyen be-
lül az intézmény meghozhatja a döntését. Az intézményi 
döntés nem lépheti túl azokat a kereteket, amelyek meg-
határozott időszakban, meghatározott feladat ellátásához 
rendelkezésére állnak. Szabályozott az intézmény döntési 
jogosítványa azért is, mert a szolgáltatás egyik lényeges 
eleme, hogy jogszabályok határozzák meg, ki és milyen 
feltétellel, milyen mértékű szolgáltatást vehet igénybe. 
Ehhez képest az intézmény azzal létesíthet jogviszonyt, 
aki megfelel az előírt feltételeknek.

b) A jogképességnek ezért magában kell foglalnia a fog-
lalkoztatási jogviszonyok létesítésének jogát, illetve a szol-
gáltatást igénybe vevőkkel történő jogviszony létesítésének 
a jogát. A foglalkoztatási jogviszony létesítésének a joga 
nem foglalja magában az intézményvezetői kiválasztás jo-

dők közössége részt vesz a szolgáltatás meghatározásában, 
kialakításában és a szolgáltatást nyújtó szervezet irányítá-
sában. Az intézmény szervezeti formát jellemzi az egyes 
szolgáltatást nyújtók egymáshoz kapcsolódása, az egész 
szolgáltatásnak az egymáshoz kapcsolódó részekből tör-
ténő összeállása. 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FORMA SZÜKSÉGESSÉGE
Az intézmény létrehozása akkor indokolt, amikor a sza-
bályozott közszolgáltatást az adott szolgáltatáshoz iga-
zodó speciális jogviszony keretében kell ellátni. A szol-
gáltató feladata, hogy a tőle elvárható lehető legnagyobb 
gondossággal teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy 
a szolgáltatást igénybe vevő aktív közreműködésével, 
a lehető legkedvezőbb eredmény szülessen meg. A szol-
gáltatás eredménye függ a szolgáltatás igénybe vevőjétől. 
A munkaszervezésére, a szolgáltatások nyújtására a kol-
lektivitás a jellemző. 

A szolgáltatás a közreműködők által nyújtott részszol-
gáltatásokból áll össze. A részszolgáltatást nyújtók kötve 
vannak a szolgáltatás egészéhez, teljesítményük nem lehet 
ellentétes a szolgáltatással elérni kívánt céllal. 

A szolgáltatás egészéért, eredményességéért a szolgálta-
tás nyújtásában részt vevő közösség tartozik felelősséggel, 
amely részt vesz a szolgáltatás tartalmának a meghatáro-
zásában, a szolgáltatást nyújtó szervezet, az intézmény 
irányításában. 

[1374/B/1996. AB határozat a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 15. § (1) bekezdése alkotmányellenes-
ségének vizsgálatáról...A Kötv. előírásai alapján a neve-
lési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott 
gyermekek felügyeletéről, továbbá el kell látnia számos 
olyan feladatot, amely a gyermekek személyiségének ki-
bontakozását szolgálja, biztosítania kell, hogy az intéz-
ményben egységes elvekre épülő nevelő-oktató munka 
folyjék. Ebből fakad az ilyen intézményeknek az a műkö-
dési sajátossága, hogy a vezetésben közreműködik a neve-
lőtestület, a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak 
közössége, amely a nevelési-oktatási kérdésekben az in-
tézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szer-
ve (Kötv. 56. § (1) bekezdés), így több döntési jogkörrel 
is rendelkezik.]

Az intézmény helyzetének rendezése
AZ ALAPÍTÓ OKIRAT
Az intézmény szervezeti forma jogi rendezéseivel kapcso-
latos kiindulópont a jogképesség vizsgálata lehet. Abból 
kiindulva, hogy az intézmény szolgáltatást nyújt, amely-
nek teljesítéséhez különböző típusú jogviszony létesítésére 
van szükség, indokolt, hogy az intézmény jogi személyi-
séggel rendelkezzen. 

Az intézmény megalakulása jogi aktushoz kötődik, egy 
közhiteles nyilvántartásba történő bevezetéshez. 

Ahhoz, hogy a nyilvántartásba történő bevezetés meg-
történhessen, szükség van egy olyan okiratra, amelyet 
meghatározott alakszerűséggel és tartalommal állít ki 
az arra jogosult. Ez az okirat az alapító okirat, amelyet 
az intézmény létrehozására jogosult személy, illetve szer-
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gosítványát, mert az az alapítói, fenntartói jogosítványok 
körébe tartozik. Az intézményi jogosítványok gyakorlója 
e területen a fenntartó által megbízott vezető. A foglal-
koztatással összefüggő döntéseket az intézmény vezető-
je általában szabályozott keretek között gyakorolhatja. 
E szabályozottság kétirányú: egyrészt a szolgáltatások jel-
legéből adódóan többnyire jogszabályok határozzák meg 
a feladatellátásban való közreműködés feltételeit, másrészt 
az alapítók több, kevesebb beleszólási joggal rendelkeznek 
abban a kérdésben, hogy meghatározott tömegű, meny-
nyiségű, nagyságú feladatszervezéshez milyen létszámú 
alkalmazott felvételére van lehetőség.

c) A szabályozott közszolgáltatások megszervezésénél 
igen lényeges ezért a megfelelő döntési arányok megtalá-
lása, a helyes központi szabályozás kialakítása, a döntési 
lehetőségek minél pontosabb meghatározása az intézmény 
létesítője, fenntartója és az intézmény között. Minél szi-
gorúbb a központi szabályozás, minél kevesebb döntési 
lehetőséget biztosít az intézmény létesítője, fenntartója 
részére, annál nehezebb megtalálni azt a helyes arányt, 
amellyel össze lehet egyeztetni a szakszerűséget, a haté-
konyságot és a törvényességet. A szabályozott szolgálta-
tás jellegéből adódik, hogy központilag kell meghatározni 
a szolgáltatás jellegét, minimális mennyiségét, az elvár-
ható színvonalat. Ebből következik, hogy a szolgáltatás 
teljesítésében közreműködőt speciális, az elvárások sze-
rinti szolgáltatás megszervezéséhez szükséges ismeretek-
kel rendelkezők vehetnek részt. Igen nehéz annak meg-
határozása is, hogy a meghatározott szintű szolgáltatás 
teljesítéséhez milyen szolgáltatásszervezési egységet kell 
kialakítani. A szolgáltatásszervezési egységen e körben 
érteni kell a szolgáltatást igénybe vevők azon csoport-
ját, amelyhez a szolgáltatást ténylegesen nyújtókat hoz-
zá kell rendelni. Ismét csak a közoktatásra kivetítve ezt 
a problémát, a szolgáltatást meghatározó jogszabályok 
állapítják meg, hogy a közoktatás adott intézményének 
milyen ellátást kell nyújtania a beíratkozott gyermekek, 
tanulók részére. Ehhez jogszabályban van meghatározva 
a feladat ellátásához hozzárendelt minimális létszám, to-
vábbá az is, hogy milyen ismeretekkel kell rendelkeznie 
a feladatellátásban közreműködőnek. Az adott intézmény-
től elvárt szolgáltatás időkeretben van meghatározva. 
A szolgáltatások nyújtására pedig óvodai csoportokban, 
iskolai osztályokban, kollégiumi csoportokban kerül sor. 
A közoktatásszolgáltatás megszervezésének paraméterei 
tehát kifejezhetők az óvodai csoportok, iskolai osztályok, 
kollégiumi csoportok részére szervezett foglalkozások-
ban, a csoportokban, osztályokban felvételt nyert létszá-
mokban, a szolgáltatások nyújtásához rendelkezésre álló 
időkeretben és az időkeretet szakszerűen kitölteni tudó 
alkalmazottakban. A konfliktushelyzet kialakulása köny-
nyen megtörténhet, hiszen míg a közös cél a magas szín-
vonalú, hatékony szolgáltatás nyújtása mindenki számára 
elfogadható, addig általában az érdekeltek köre mást-mást 
ért ennek végrehajtásán, megvalósításán. A gyermek, 
a tanuló, a szülő, a hallgató, a beteg nem feltétlenül érzi 
úgy, hogy megkapta a megfelelő szintű szolgáltatást. Ez-
zel szemben a szolgáltatás szervezésében részt vevő, így 

elsősorban a szolgáltatás nyújtására kötelezett sok esetben 
nem is indokolatlanul arra törekszik, hogy a szabályozott 
közszolgáltatás még elégséges szintjén szerveztesse meg 
intézményével az adott ellátást. 

Nem utolsósorban megjelenik a szolgáltatást nyújtó 
intézmény saját érdeke is, amely a szolgáltatást igénybe 
vevők képviselete mellett, természetszerűen magában fog-
lalja a szolgáltatást nyújtók érdekeit a munkakörülmények 
javításában, az elvégzett munkáért járó minél magasabb 
ellenszolgáltatás kiharcolásában. Ismét a közoktatásra 
vetítve a különböző érdekeket, egyértelmű, hogy minden 
szülő, minden gyermek és minden tanuló abban érdekelt, 
hogy megkapja az adott gyermek, az adott tanuló a fej-
lődéséhez szükséges, a tehetségének kibontakoztatását 
elősegítő szolgáltatást. Ez sokkal több annál, mintsem, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló részt vegyen a külön-
böző foglalkozásokon. Ez magában foglalja az egyéni tö-
rődést, a felügyelet ellátását, az egész gyermeki, tanulói 
életút megtervezését és legalábbis az intézményen belüli 
figyelemmel kísérését. 

A kérdés az, hogy e feladatok megoldására milyen lét-
számra, eszközökre, felszereltségekre van szükség? In-
dokolt-e, szükséges-e a pedagógusok mellett más szak-
emberek, például szabadidő szervező, szociális munkás, 
gyermek- és ifjúsági felügyelő foglalkoztatása? Indokolt-e, 
szükséges-e az intézmény működéséhez elengedhetetlen 
funkcionális feladatok megszervezése, ellátása? Ezek közé 
tartozik az ügyviteli tevékenység, az informatikai rend-
szer működtetése, a takarítás, az intézmény állagának 
megóvása, az intézmény biztonságának garantálása.
2. A jogi személyiség terjedelmének másik fontos területe 
a feladat-meghatározás és a feladat-végrehajtás terén biz-
tosított döntés lehetősége, terjedelme. A feladat-megha-
tározásban az intézmény viszonylagosan szűk döntési le-
hetőséget kaphat, mivel az intézmény típusát és feladatait 
a fenntartó határozza meg az alapító okirat kiadásával. 

Az intézmény alapító okiratát pedig meghatározzák 
a szolgáltatás szervezését előíró jogszabályok. Az alapító 
okiratban meghatározott intézménytípus és az ehhez kap-
csolódó feladatellátási felelősség és kötelezettség mellett 
a fenntartónak lényeges jogosítványai vannak, hiszen neki 
kell meghatároznia, hogy az általa fenntartott intézmény 
milyen szolgáltatás „mennyiség” nyújtására készüljön fel. 
Az intézmény nem találhat ki önmagának olyan feladatot, 
amely nem vezethető le az alapító okiratából, és amelyhez 
a szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre. 

A közoktatásból példát merítve, például az általános is-
kola nem „vállalkozhat” arra, hogy a tanulókat felkészíti 
az érettségi vizsgára, mivel ez meghaladja az intézmény-
típus feladatait és lehetőségeit. Abban a kérdésben sem 
dönthet az általános iskola, hogy a rendelkezésére álló 
lehetőségek keretei között hány osztályt indít egy adott 
tanítási évben, mivel ennek meghatározása a fenntar-
tó feladata. Önkormányzati intézményfenntartó esetén 
e fenntartói döntés kötött, mivel annyi osztály indításáról 
kell gondoskodnia, amennyi biztosítani tudja a tanköteles 
korba belépők fogadását. Abban az esetben azonban, ha 
a fenntartó az első évfolyamon két párhuzamos osztály 
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indítását engedélyezi, az iskola akkor sem indíthat három 
osztályt, ha egyébként a szükséges tanterem és a szüksé-
ges pedagógus létszám rendelkezésére áll.
3. A feladat meghatározáson túl azonban már a szak-
mai kérdések következnek, annak eldöntése és megha-
tározása, hogy a feladatokat az adott intézmény milyen 
módon hajtja végre. Ezekben a szakmai ügyekben pedig 
a döntéshozatalt azokra kell bízni, akik megfelelő szak-
értelemmel rendelkeznek, vagyis az intézmények közal-
kalmazotti körére. 

Az intézmények különböző testületei kell hogy meg-
kapják a felhatalmazást a konkrét feladat-végrehajtást 
szolgáló dokumentumok jóváhagyására, a szolgáltatást 
igénybe vevők jogainak gyakorlását és kötelezettségei 
teljesítését meghatározó különböző szabályzatok jóváha-
gyására. Ehhez kapcsolódóan a fenntartónak joga és kö-
telezettsége annak figyelemmel kísérése, biztosítása, el-
lenőrzése, hogy az intézményi dokumentumok és azok 
végrehajtása összhangban áll-e a szabályozott szolgáltatást 
meghatározó jogszabályokkal, a fenntartói alapító okira-
tokkal és más döntésekkel.
4. A jogképesség fontos területe a gazdálkodás jogosítvá-
nyának meghatározása, a piaci szempontok érvényesülé-
se, a polgári jogi szerződéskötési képesség. 

Ezen a téren a legkevésbé szabályozott az intézmény-
rendszer működése, mert amíg a költségvetési szervek-
ként működő intézmények gazdasági tevékenysége túl-
szabályozott, addig a nem állami, nem önkormányzati, 
vagyis nem költségvetési szervként működő intézmé-
nyek gazdálkodási helyzete túlnyomórészt rendezetlen. 
Ez a megállapítás azért nem teljes, mivel a felsőoktatási 
intézmények esetében született megoldás egyedül erre 
az intézményi körre.

A gazdasági kérdések rendezése korántsem lényegtelen 
még akkor sem, ha egyébként a szabályozott közszolgál-
tatások széles területén a gazdasági viszonyok nem vagy 
csak igen korlátozott mértékben tudnak érvényesülni. 
Az intézményvezetés aktivitása azonban csak akkor nő-
het meg, ha érdekeltté válik a gazdaságos működtetés-
ben, adott esetben annak figyelemmel kísérésében, hogy 
milyen módon jelenhet meg az általa vezetett intézmény 
a „piacon”. 

a) Az intézményi működés egyik sajátossága, hogy a fel-
tételek megteremtése a fenntartói feladatok egyik igen 
fontos eleme. Ezért általában az intézményi működéshez 
nyújtott különböző költségvetési támogatások is a fenn-
tartón keresztül jutnak el az intézményhez. 

Az intézményi feladatellátáshoz, szolgáltatásszerve-
zéshez nyújtott különböző költségvetési támogatások 
felhasználásáról és elosztásáról a fenntartó dönthet sok 
esetben és így leginkább jellemzően az önkormányzati 
körben anélkül, hogy a támogatást a tényleges szolgálta-
tásra lenne köteles fordítani.

b) A gazdálkodással összefüggő kérdéskörbe tartozik 
annak a tisztázása is, hogy az intézmény milyen körben 
és milyen mélységig lehet alanya polgári jogi jogviszo-
nyoknak. Szerezhet-e saját tulajdont, örökölhet-e, elfo-
gadhat-e ajándékot?

A lehetséges megoldások
1. Egyértelművé kell tenni, hogy meghatározott felada-
tok megszervezéséhez speciális szervezetre van szükség, 
és ez az intézmény. 

a) Intézmény létrehozására akkor van szükség, ha va-
lamely szolgáltatás megszervezésére olyan különleges 
szakértelemre van szükség, amely igényli a feladat végre-
hajtásában közreműködő szervezet szakalkalmazottainak 
közreműködését a feladat-meghatározásban és a szervezet 
vezetésében. Olyan szolgáltatásokról lehet szó, amelyek 
megszervezése többé-kevésbé központilag meghatáro-
zott, jogszabályban előírt keretek között történik. Az in-
tézmény típusát a szabályozott szolgáltatást meghatározó 
törvény határozhatja meg. 

– Az intézmény jogi személy. 
– A jogi személyiség terjedelmét az intézmény típusáról 

rendelkező törvény határozhatja meg. 
– A jogi személyiség meghatározása akkor érheti el 

a célját, ha megfelelő mozgásteret biztosít az intézmény 
fenntartója részére a kötelezettségeihez és jogaihoz iga-
zodó további döntések meghozatalára. 

– A jogi személyiségnek azonban egységesnek kell len-
nie a feladat-végrehajtás tartalmi kérdéseiben, vagyis 
az úgynevezett szakmai kérdésekben. 

– A szakmai döntéshozatal jogát a törvényekben kell 
meghatározni az érintett intézménytípusokra.

– Ugyancsak egységesen a törvényben kell meghatároz-
ni a szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolatos intézményi 
jogosultságot, vagyis a jogviszony létesítésével, megszün-
tetésével és a jogviszonyból eredő jogokkal és kötelezett-
ségekkel kapcsolatos kérdéseket.
2. Az azonos típusú, azonos szabályozott közfeladatot el-
látó intézményeket két nagy csoportra lehet osztani:

– közintézményre
– magánintézményre.
a) A felosztás történhet fenntartói oldalról kiindulva. 

Ebben a felosztásban a közintézmények körébe az állami 
fenntartású, illetőleg a helyi önkormányzati és a kisebbsé-
gi önkormányzati fenntartási intézmények tartoznának.

b) Indokolt azonban, hogy a felosztás ne fenntartói ala-
pon történjen, hanem azon az alapon, hogy a feladatellá-
tásban milyen szereplőként vesz részt az intézmény. 

– Amennyiben az intézmény a szolgáltatásszervezés 
szempontjából kötelező közszolgáltatás nyújtásában vesz 
részt, akkor fenntartótól függetlenül közintézményként 
működik. 

– Abban az esetben pedig, ha nem kötelező a feladat-
ellátásban való részvétel, akkor fenntartótól függetlenül 
magánintézményként végzi tevékenységét. 

Közintézményként tehát akkor működik az intézmény, 
ha bekapcsolódik olyan közszolgálat ellátásába, amelynek 
biztosításáért közvetlenül az állam vagy a helyi önkor-
mányzat a felelős. A közoktatás szolgáltatásból kiindulva 
közintézményként működne minden olyan közoktatási 
intézmény, amely a kötelező önkormányzati feladatellát-
ásban vesz részt. Ebből a megoldásból következne viszont 
az is, hogy az önkormányzat is létrehozhat a közintézmény 
mellett magánintézményt is.
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 A közintézmény és a magánintézmény ez utóbbi ér-
telemben vett felfogása maga után vonhatja a finanszí-
rozás újragondolását is, nevezetesen a közintézmények 
azok, amelyek részére a költségvetés támogatást, normatív 
hozzájárulást biztosít. Fordítva is igaz ez a tétel, miszerint 
a magánintézmények működéséért a fenntartó a felelős, 
és tevékenységét a fenntartói hozzájárulásból és az intéz-
ményi bevételekből kell biztosítani. Ebből a megoldásból 
az is következik, hogy a helyi önkormányzatok által fenn-
tartott magánintézményeknél is ezt az említett megoldást 
lehet alkalmazni.
3. Az intézmények finanszírozási szempontból is csopor-
tosíthatók abból kiindulva, hogy működésüknek az alapja 
a költségvetés által nyújtott támogatás vagy sem. Az el-
határolódást a költségvetési támogatás arányából lele-
hetne vezetni. 

a) Amennyiben a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
fedezet több mint ötven százalékát biztosítja a költségve-
tés, illetve a költségvetés által nyújtott támogatás, abban 
az esetben a gazdálkodási forma költségvetésből gaz-
dálkodó intézmény, amely szükségszerűen egyben köz-
intézmény is. 

b) Abban az esetben, ha a költségvetésből nyújtott tá-
mogatások aránya kevesebb, mint az intézményi bevétel-
ből előteremtett fedezet aránya, akkor magángazdálkodási 
rend szerint működő intézményről lehet beszélni. Nem 
zárható ki, hogy a közintézmény a gazdálkodási rendje 
szerint magángazdálkodási rend szerint működjön. 
4. Foglalkoztatási szempontból osztályozva az intézmé-
nyeket a közintézményekben munkát végzők tartoznának 
a „közszférába” függetlenül az intézmény fenntartójától.
5. Az intézményfenntartói körbe indokolt bevonni min-
den szervezetet, illetve magánszemélyt, aki, illetve amely 
vállalva a szabályozott közfeladat ellátásában való közre-
működést eleget tesz az előírt feltételeknek, és tudomásul 
veszi, hogy az intézmény fenntartásáért és a szolgáltatás 
nyújtásáért felelősséggel tartozik. Indokoltnak látszik 
azonban az államot a közvetlen intézményfenntartásból 
és szolgáltatásszervezésből kivonni. Az állam nevében el-
járó fenntartói szervezet létrehozása látszik szükségnek. 
Az állam és a képviseletében eljáró különböző minisz-
tériumok irányítási feladatokat és nem pedig fenntartói 
és létesítői feladatokat lássanak el.
6. Erősíteni kell a fenntartói jogosultságokat a gazdálkodá-
si kérdésekben való döntésekben. Ennek a mozgástérnek 
a kereteit úgy lehetne megfogalmazni, hogy döntő mó-
don a fenntartó határozza meg a közte és az intézmények 
közötti gazdasági kapcsolat lényegét. Különösen igaz ez 
abban az esetben, ha a gazdálkodási rend a magángazdál-
kodás rendje szerint folyik. 

- A fenntartónak és az intézménynek kell megállapod-
nia egymással abban, hogy milyen bevételre tegyen szert 
az adott intézmény, és annak a felosztása milyen módon 
történjen meg az intézményfenntartó és az intézmény kö-
zött. Nyilvánvalóan ez a megoldás akkor jöhet szóba, ha 
az adott szolgáltatásért ellenszolgáltatás kérhető. 

– A közintézmények esetén még abban az esetben is, ha 
a költségvetési gazdálkodás rendje szerint működik ta-

lálhatóak olyan feladatok, amelyek alapján az intézmény 
bevételre tehet szert. Sokkal nagyobb mozgásteret kell 
biztosítani ezen a téren, és a jelenlegi részletes pénzügyi 
szabályozást meg kell szüntetni.

– A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. §-ának (4) bekezdése alapján a képviselő-tes-
tület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából 
önkormányzati intézményt, vállalatot vagy más szerve-
zetet, gazdasági vállalkozás céljára a képviselő-testület 
gazdasági társaságot alapíthat, vagy szövetkezet alapí-
tását kezdeményezheti. Hogy mely közszolgáltatáshoz, 
mely szervezet hozható létre azt az adott tevékenységet 
meghatározó jogszabályok mondják meg. Az intézmény 
megjelölés megfelelő és egyáltalán nem szükségszerű, 
hogy ez az intézmény egyben költségvetési szerv is legyen. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény egyébként nem 
részletezi a fenntartó helyi önkormányzat és az intézmény 
kapcsolatát. A 89. §-ban csupán annyit mond, hogy a helyi 
önkormányzat az intézményét támogatásban részesíthe-
ti. Nem vonhatja el, és a támogatásba nem számíthatja be 
az intézménynek a kötelező térítési díjon kívüli bevételeit. 
Az intézmény a támogatást és a saját bevételeit önállóan 
használja fel, a használatában lévő ingatlanokat és ingókat 
az alapfeladata sérelme nélkül bevételei növelésére fordít-
hatja. Ez a szabályozás elégséges, nincs szükség további 
központi szabályozásra.
7. Az intézményeket és az intézményvezetőket érdekeltté 
kell tenni abban, hogy a lehető leghatékonyabban és leg-
gazdaságosabb módon oldják meg a rájuk bízott feladato-
kat. Ez akkor oldható meg, ha az intézményvezetők díja-
zása jelentős mértékben igazodik az intézmény szakszerű, 
hatékony és törvényes működéséhez. Ez a jelenlegi közal-
kalmazotti pótlékrendszerrel nem oldható meg. Alapve-
tően a fenntartóra kell bízni, hogy milyen díjazást állapít 
meg az intézményvezető részére, és központilag csak a mi-
nimális juttatást kell meghatározni, lehetővé téve ennek is 
a csökkentését a nem megfelelő teljesítés esetén.
8. A fenntartó és az intézmény kapcsolatában garantál-
ni kell, hogy az intézmény által elért gazdasági eredmény 
egy része biztosan az intézménynél maradjon, a költségek 
fedezését szolgálja, illetőleg a feladatellátáshoz szükséges 
eszközök pótlását segítse elő. Biztosítani, garantálni kell 
azt is, hogy az elért eredmény meghatározott részéből 
a szolgáltatást nyújtók finanszírozására, munkájának el-
ismerésére is lehessen fordítani. Ugyanakkor lehetővé kell 
tenni, hogy a fenntartó hozzájusson az intézménye által 
kitermelt eredmény meghatározott részéhez.
9. E követelmények megvalósításához viszont arra is szük-
ség van, hogy az intézmények jelenjenek meg a különböző 
pénzügyi, gazdálkodási és az adórendszert meghatározó 
jogszabályokban. Az intézmények által végzett tevékeny-
ség a jellegétől függően minősüljön közhasznú tevékeny-
ségnek vagy vállalkozásjellegű tevékenységnek. A köz-
hasznú tevékenységre megállapított különböző kedvezmé-
nyek azok, amelyek biztosítani tudják a közintézmények 
zavartalan működését. A vállalkozási tevékenységeket 
ugyanúgy kell megítélni, mint minden más vállalkozási 
tevékenységet. Szüdi János
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szembesülök, akkor meg kell ragad-
ni az alkalmat. Hiszek a Gondvise-
lésben, hogy mindez nem a véletlen 
műve. Sokszínű „előéletről” számol-
hatok be, a pedagógus munka mellett 
labdarúgó edző is voltam, síoktatás-
sal is foglalkoztam. Munkahelyemen 
a közalkalmazotti tanács elnökeként 
és diákönkormányzati vezetőként 
egyaránt közel állt hozzám az ér-
dekképviselet. Somogyvár képvise-
lő-testületébe pedig már a negyedik 
ciklusban választottak be a legtöbb 
szavazattal. Hosszú éveken át bábás-
kodtam testvértelepülési kapcsola-
toknál, és vezettem az oktatási-kul-
turális és sport bizottságot. A megyei 
közgyűlésnek 2002-től vagyok tag-
ja. Ezen feladatokon túl többször is 
vágtam már kemény fába a fejszémet. 
Például akkor, amikor jogi szöveget 
tolmácsoltam ügyvédeknek. Állítha-
tom: nem a sikertelenség jellemezte 
a munkámat. Annak ellenére, hogy 
nyughatatlan természetű vagyok, el-
ső munkahelyem volt a somogyvári 
iskola, igaz, mindig többet akartam, 
mint amire a diplomáim szóltak. Hi-
szem: ha az ember kellően karizma-
tikus, akkor a Jóisten csak olyan fel-
adatok elé állítja, amelyeket meg tud 
oldani.

– Politikai ellenfelei az utóbbi sza-
vaiban némi naivitást gyanítanának.

– Lehet, de én akkor is így véleke-
dek erről. Szerencsére dolgos családba 
születtem, ahol hitre neveltek, és én 
ezen értékek mentén szeretnék ha-
ladni közgyűlési elnökként is.

– A jelenlegi hiány a megye költség-
vetésében 1,3 milliárd forint, s újabb 
999 milliós forráshiány várható. Mi 
élvez majd prioritást a megyei kon-
cepcióban?

– Nem szeretnék megszüntetni 
szép és fontos hagyományokat, s nem 
akarok megyegyilkosként szerepelni 
Somogyország krónikájában. Ha el 
tudom fogadtatni magamat, a prog-
ramomat, akkor talán tudok üzenni 
a somogyi polgároknak: együtt si-
kerülhet. Meg kell menteni az intéz-
ményeinket, meg kell erősíteni a gaz-
dasági pozícióinkat, hiszen az már 
tarthatatlan, hogy Somogy a statiszti-
kai mutatók alapján az utolsók között 
kullogjon a gazdaság terén. A kötele-
ző feladatainkra kell elsősorban kon-
centrálni, így, nyilván, meg kell nyir-
bálnunk az önként vállalt feladatok 
körét. Nem biztos tehát, hogy ötszáz 
civil szervezet támogatását magunk-
ra vállalhatjuk, bár fontosnak tartom 
a civil szférát. A hivatalon és az intéz-
ményrendszeren belüli racionalizáció 
ugyancsak elkerülhetetlen, s a koráb-
bi elnök 16 millió forintos személy-
gépkocsiját szolidabbra cserélem.

Somogyban
Megszentelt földről, Somogyvárról 
– ahol Szent László király első nyug-
helye volt – érkezett a Somogy Me-
gyei Közgyűlés elnöki székébe Gelen-
csér Attila. A kies település iskolájá-
nak testnevelés-német szakos tanára 
volt október 27-éig, amikor a testület 
tagjai elnöknek választották. A fia-
tal fideszes politikust azóta naponta 
hívják a szülei: hogy bírod, kisfiam? 
A 38 éves tanárember pedig így vá-
laszol: Köszönöm, jól, de még tanul-
nom kell a közigazgatást, miközben 
akklimatizálódom a megyeházi kör-
nyezethez. 

– Megválasztásakor könnyes szem-
mel ölelte meg a szüleit, s azt nyilat-
kozta a sajtónak: az érzékenység nem 
egyenlő a gyengeséggel. Így lesz ez 
az elkövetkezendő négy évben?

– Szeretném, ha így lenne, mert 
vallom: nem kell, nem szabad elken-
dőzni az érzelmeinket, ám karakteres 
vezető szeretnék lenni, aki fogékony 
minden jó ötletre. Az elnökségemet 
pedig nem kezdem tisztogatással.

– Hogy érzi: ez a poszt nem túl nagy 
falat a katedra után?

– Lehet, hogy logikusabb lett vol-
na, ha négy évig alelnökként dol-
gozom, de az élet sokszor nem úgy 
alakul, ahogy azt előre eltervezzük. 
Ha viszont egy ilyen lehetőséggel 

Az új első ember
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világelsők, mert hosszú távra tervez-
tek az oktatásügyben is, s most hi-
perprofitot termelnek. Amíg nálunk 
négy évre osztunk fel mindent, és 
nincs társadalmi konszenzus, addig 
mi várható? Én legelőször az egész-
ségügyet és az oktatást karolnám fel; 
ez a két legfontosabb ágazat.

– Ki várja otthon, ha hazamegy? Ki-
től kap erőt a mindennapokhoz?

– A feleségem, aki igazgatóhelyet-
tes Somogyváron, valamint a két lá-
nyom. A nagyobbik a kaposvári Tán-
csics Mihály Gimnázium első évese, 
abba az iskolába jár, ahol húsz éve én 
érettségiztem, a kisebbik még csak 
kilenc éves. Kitől kapok erőt? A csa-
ládomtól, a szüleimtől, a barátaimtól, 
a régi, és a mostani munkatársaimtól. 
És a Jóistentől.

Lőrincz Sándor

Zuglóban
Budapesten a zuglói önkormányzat-
ban is új polgármester, dr. Weinek Le-
onardot kezdte meg a munkát.

– Ön az üzleti szférából érkezett 
az önkormányzásba. Milyen előnyei 
vagy nehézségei adódnak ebből a tény-
ből?

– Csak látszólag vannak nehézsé-
geim, a gyakorlatban azonban előny-
nek tartom, hogy „kívülről” jövök. 
Munkám során mindig a lehető leg-
teljesebb kép birtokában kellett ösz-
szehangolt, hosszú távon is működő 
modelleket kialakítani és – termé-
szetesen nyereséget, értéket teremtve 
– működtetni. A komplex gazdasá-
gi folyamatok azonban a közhiede-
lemmel szemben nemcsak számokról 
és a pénzről szólnak, hanem az élet 
legkülönbözőbb területeit érintik, 
köztük példaképpen a környezetvé-
delmet, a szociális-ellátórendszere-
ket, a kultúrát vagy az infrastruktú-
rát. Ezek mind-mind közvetlenül is 
befolyásolják az életminőségünket. 
Meg kell tudni látni az adatsorok 
és koncepciók mögött az embert, hi-
szen végsősoron minden az emberről 
szól, a zuglóiak boldogulásáról. Meg-
választásom előtt is úgy gondoltam, 
most pedig még biztosabb vagyok ab-
ban, hogy az önkormányzati munká-
ban is alkalmazható ez a fajta átgon-
dolt, értékteremtő rendszerszemléle-
tet, ahol mindenki megtalálja a maga 

– Az EU-s pályázatokon kívül, nyil-
ván a területfejlesztési tanácsok által 
odaítélt támogatások is javíthatnak a 
megye mutatóin.

– Igen, de csak akkor, ha ésszerűen 
lesznek elosztva a támogatások. Pél-
dául ha egy város kórházának megíté-
lünk ikszmilliárd forintot, de tudjuk, 
hogy az adott intézmény súlytalanná 
válik az egészségügy reformjában, ak-
kor nem biztos, hogy jól döntöttünk, 
és hatékonyan jártunk el.

– Hogy vélekedik a megyerendszer-
ről? Megy-e a megye, vagy még tovább 
lebeg?

– Franciaországban 10–12 évig tar-
tott a régiók előkészítése, rövidebb 
idő alatt nálunk sem megy. Határo-
kat húzni, átrajzolni csak óriási sé-
relmekkel, fájdalmakkal, sebekkel le-
het. Az emberek életszínvonala pedig 
nem engedi meg, hogy innen 200–300 
kilométerre lévő intézményekbe jár-
janak intézni ügyes-bajos dolgaikat. 
Az elektronika ugyan a házhoz jöhet, 
ám a társadalom szerintem még nem 
érett meg a regionalizmusra, hiszen 
irtózatos a szegénység, sok helyütt 
még a mindennapi betevő falat is hi-
ányzik. Szerintem nem ez Magyaror-
szág legnagyobb gondja ma, ráadásul 
sokak szerint az Európai Unió napjai 
is meg vannak számlálva. Akkor meg 
miért ilyen sietős? Én mindenkép-
pen időt adnék a régiós kérdésnek; 
akár ellenzékben, akár kormányon 
van a pártom. Szerintem éppen ele-
gendő annyi régiós együttműködés, 
mint amennyi feltétlenül szükséges 
az EU-s pályázatok lehívásához. At-
tól még, hogy annak idején létrejöt-
tek a községi közös tanácsok, minden 
településnek megvolt a maga élete. 
A megye maradjon meg megyének, 
hiszen ezer éves hagyományról van 
szó. Ilyennel Amerika nem büszkél-
kedhet. Egyes területeken, mint ami-
lyen a szakképzés például, a régiós 
szemlélet előnyt jelent majd. Szüksé-
ges a profiltisztítás, és el kellene már 
végre odáig jutnunk, hogy ne termel-
jünk potenciális munkanélkülieket. 
Meggyőződésem, hogy nem párton 
belüli döntéseket kell hozni, hanem 
szakemberekkel kell konzultálni, ami 
időt igényel. Az oktatásra minden-
képpen többet kell fordítani. Gazda-
sági tekintetben a japánok azért lettek 

helyét, és lehetőség szerint Zugló is 
megtalálja boldogulását. 

– Mennyire ismerte a polgármesteri 
feladatokat? Mennyire ismerte a zug-
lói önkormányzatot, a kerületet?

– Zuglót gyerekkorom óta jól isme-
rem, és azóta sem szakadt meg a kap-
csolatom a „zöld kerülettel”. Renge-
teg barát, ismerős és emlék köt ide. 
A polgármesteri feladatok egy részét 
gőzerővel tanulom, de rengeteg do-
logban hasonlít is ahhoz, amit eddig 
csináltam. Ezeket a szakmai tapasz-
talatokat én is igyekszem megosztani 
munkatársaimmal.  

– Milyen kötődései vannak/voltak 
Zuglóhoz?  

– Édesapámnak itt volt irodája, 
ahová gyerekként szinte minden nap 
ellátogattam, illetve az Ilka utcában 
működik egy felnőttoktatással fog-
lalkozó vállalkozás, amelynek tulaj-
donosa vagyok.

– Ön nem párttag, de a koalíciós 
pártok színeiben győzött. Kötelezi-e 
ez valamire?

– Családi neveltetésem okán vi-
lág életemben szabadságszerető vol-
tam, és az egymás iránti szolidaritás, 
az értékteremtés és értékmegőrzés 
elkötelezett híve. És természetesen 
kötelez a közösen végzett építő mun-
ka, amit a közös siker érdekében a le-
hető legszélesebb körben, pártszíntől 
függetlenül és a civilek bevonásával 
szeretnék folytatni. 

– Milyen tervekkel érkezett? Mit kí-
ván másképp csinálni, mint az elődje?

– Új korszakot kell nyitnunk egy 
sor területen. Ezek közül a legfonto-
sabb, hogy a felélés helyett ki kell ala-
kítani az értékteremtő önkormány-
zati vagyongazdálkodás alapjait. 
Nem vezet sehova, hogy évről-évre 
eladogatjuk a kerület erősen fogyó 
vagyontárgyait, miközben az intéz-
ményhálózatot erősen racionalizálni 
kell. Hosszú távú, átlátható koncepci-
ók alapján kell átfordítani a rendszert, 
amihez rengeteg elszántság, energia, 
szakértelem és folyamatos párbeszéd 
kell, megismétlem, a lehető legszéle-
sebb politikai és társadalmi körben. 

– Van-e olyan terület, amelyen foly-
tatja a korábbi polgármester munkás-
ságát?

– Nem vagyok híve annak, hogy 
a fürdővízzel együtt kiöntsük a gye-
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– Végül valami személyeset: mennyi 
idejét veszi el a hivatali munka? Mire 
jut még ideje? Mivel foglalkozik szíve-
sen szabadidejében? 

– Hivatali munkával telik napjaim 
nagy része, emellett a családommal 
igyekszem a lehető legtöbb időt eltöl-
teni. Ha mégis marad egy-két szabad 
percem, azt olvasásra, zenehallgatás-
ra, vagy más kulturális programra 
fordítom. Focinézésre sajnos mosta-
nában már nem marad időm, pedig 
nagy Arsenal-drukker vagyok. 

Kádár Márta

A Belvárosban
Négyéves önkormányzati képvise-
lőség után, a több ciklus óta fideszes 
parlamenti képviselői posztot betöl-
tő Rogán Antalt választotta meg első 
emberének a Belváros lakossága.

– Mire számíthatnak az ötödik ke-
rületbe látogató turisták, üzletembe-
rek?

– Ha Budapestre érkezik a turis-
ta vagy üzletember, a Belvároson 
és esetleg a Váron kívül gyakran nem 
lát mást. És amit itt tapasztal, az nem-
csak a fővárosról, hanem az egész or-
szágról állít ki bizonyítványt. Nyolc 
évre szóló városfejlesztési koncepciót 
szeretnék. Olyan, a szükséges dísz-
burkolatokkal ellátott útvonalat ter-
vezni a Belvárosban, amely elindul 
a Kossuth tértől, átvezet a Szabad-
ság téren keresztül a Deák térre, majd 
a Váci utcába, azután a Városházhoz. 
A turista jusson el a déli Váci utcához, 
nézhesse meg a Belgrád rakpartot; 
idecsábítani a világmárkákat, ame-
lyek még nincsenek Budapesten.

– Ehhez elengedhetetlen az együtt-
működés a fővárossal...

– Természetesen. A Belváros rész-
ben a fővárosé, részben a kerületi 
önkormányzat a gazdája. A gondok 
csak partnerség keretében oldhatók 
meg. El kell dönteni, mely területe-
ket akarunk integráltan fejleszteni, 
hol lesz díszburkolat, forgalomcsilla-
pítás, felújítás. Mélygarázsok építése 
és a fővárossal közös parkolási társa-
ság hatékonyságának növelése nél-
kül nem sikerülhet a parkolás meg-
oldása. Önálló közterület-felügyeletet 
szeretnék, mert sem a tisztasággal, 
sem a biztonsággal nem vagyok elé-
gedett. A forgalmi rend újragondolá-

sában úgy látom, partner a főváros; 
lépésről lépésre és a realitások hatá-
rain belül korlátozni kell az átmenő 
forgalmat. Ez a főváros hatásköre, de 
csak a kerületi önkormányzattal kö-
zösen tudja megvalósítani. Gondol-
kodunk a Kecskeméti utca és a Pe-
tőfi Sándor utca forgalmi irányának 
megváltoztatásán, az Erzsébet híd-
ra felhajtás átalakításán, a következő 
lépésben a Lánchídra és az Erzsébet 
hídra felmenő forgalom korlátozá-
sának lehetőségén. Ehhez azonban 
az új híd, az M0–ás és a 4-es metró 
elkészülte kell.

– Változott-e az előző ciklushoz ké-
pest az önkormányzati bizottságok 
száma?

– Csökkent a számuk. Több száz-
milliós kiadással működött a struk-
túra, 248 millió forintot költöttünk 
az önkormányzat cégeinél a felügye-
lő-bizottság, és 180 millió forintot 
a bizottságok működtetésére. Meg-
született a Fidesz többségű testület-
ben az ellenzékkel a megállapodás: 
nyolc bizottság alakult, amelyből há-
rom ellenzéki vezetéssel működik, 
a többiben pedig az ellenzék elnök-
helyettesi posztot tölt be. Több mint 
50 millió forinttal mérsékeltük a mű-
ködési költségeket. A bizottságok: jo-
gi és közbiztonsági; tulajdonosi, vál-
lalkozási és elidegenítésí; pénzügyi 
és közbeszerzési bizottság; oktatási 
és testvérvárosi kapcsolatok bizottsá-
ga; szociális és egészségügyi; kulturá-
lis; városfejlesztési, valamint az ellen-
őrző bizottság. Azt gondolom, hogy 
a Belváros számára meghozott straté-
giai döntések csak konszenzus alap-
ján jöhetnek létre. Hiszen az lenne 
a legrosszabb, ha egy esetleges válto-
záskor az eddigi városfejlesztési ter-
veket gyökeresen átalakítják. 

– Mit folytatna az elődjei munká-
jából, és mi az, amit másképpen gon-
dol?

– Fontosak az önkormányzat ün-
nepei, amelyeket újragondolva foly-
tatunk, de az alapvető változásoknak 
vagyok a híve. Az eltelt 16 esztendő 
az önkormányzatok életében is bi-
zonyos tekintetben egy korszak volt, 
amelyen túlléptünk. A Belváros a va-
gyonát élte fel, holott aktív gazdálko-
dás szükséges, mert egyébként a va-
gyon elfogy. A működése múlt száza-

reket is. Természetesen minden olyan 
módszert, ami már az imént említett 
értékteremtő elv alapjain működik és 
bevált, meg kívánok tartani. 

– Mit tart legfontosabb feladatá-
nak?

– Legfontosabb feladatomnak Zug-
ló gazdálkodásának rendbetételét és 
a fejlesztéseket (új városközpont, új 
városkép kialakítását) tartom, illet-
ve egy hosszú távon tervezhető költ-
ségvetési rendszer megalkotását. Erre 
építve szeretném nyitottabbá tenni 
Zuglót, hogy az itt élő, aktív civilek 
bevonásával egy pezsgő, európai érte-
lemben vett kulturális közélet alakul-
hasson ki. Nem titkolt célom, hogy 
Zugló legyen Budapest „mintakerü-
lete”. Az én szerepem mindebben a 
ma még elszigetelt intézmények, szer-
vezetek, önálló tudások, elképzelé-
sek, tervek és források közötti kap-
csolatteremtés, azaz egyfajta közve-
títés lesz.

– Zugló nagyszabású fejlesztések 
előtt áll. Miben áll a városrész átala-
kulása, és milyen anyagi háttere van 
a tervek valóra váltásához?

– Valóban, azt szeretném, ha Zug-
ló az egyik legdinamikusabban fej-
lődő települése lenne a fővárosnak 
és az egész országnak a következő 
években. Az előző fépviselő-testü-
let döntött arról, hogy új városköz-
pont épüljön a Bosnyák téren, fel 
kell építeni a több kilométeres zaj-
védő falat az M3-as bekötő szaka-
szánál, megújulásra vár a Thököly 
út, a Nagy Lajos király útja, illetve 
a 4-es metró végállomása, és továb-
bi két megálló építését is tervezték 
a kerületben. Ezen beruházások je-
lentős része európai forrásokból, il-
letve fővárosi együttműködésben va-
lósulhat meg. Mindamellett a kisebb 
beruházások is rendkívül fontosak, 
hiszen a kerület városképét alapve-
tően ezek határozzák meg. Nemcsak 
az infrastrukturális beruházásokról 
van szó, hanem a rendszerek refor-
málásáról, költséghatékonnyá tételé-
ről is. Szükség lesz arra, hogy számos 
PPP-formájú beruházás valósuljon 
meg. Szükség lesz továbbá a fővá-
rossal, a környező kerületekkel való, 
a BAFT (Budapesti Agglomerációs 
Fejlesztési Tanács) keretében történő 
együttműködésre is.
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Szabáson
Nagy István Béla, akit Somogyért 
Egyesület jelöltjeként választottak 
a 605 lelkes Szabás polgármesteré-
vé, nagy fába vágta a fejszéjét. Mint 
mondta: Somogy elmaradott térsé-
gében fekszik a falu, így az aktív ko-
rúaknak legalább hatvan százaléka 
állástalan. Mivel a szabási utak je-
lentős hányada földes, ezért tovább 
már elodázhatatlan a szilárd burko-
lat megépítése. A képviselők azt ter-
vezik, hogy minden pályázati lehető-
séget megragadnak.

– A választási kampányomban sem 
ígérgettem – állítja Nagy István Bé-
la, aki a hajdani királynéi városban, 
Segesden igazgatja a megyei önkor-
mányzat által fenntartott Gondviselés 
Szociális Otthont. – Szeretném, ha 
másoknak is fontos lenne a közös-
ségteremtés és -építés, ugyanis meg-
lehetősen közönyösek az emberek. 
Fel kellene kutatni a helyi értékeket, 
és mindenki számára hozzáférhető 
rendezvényeket, zenés, táncos össze-
jöveteleket kellene szervezni, termé-
szetesen a gyerekekre is figyelve, ne-
kik szóló programokkal.

A polgármester szerint a régi ha-
gyományok és egyesületek – mint 
például az önkéntes tűzoltó és ha-
gyományőrző egyesület – felélesz-
tésével egy kicsit megpezsdülhet itt 
az élet. Tavasszal, a kultúrház rend-
betételével kezdenek; csak az anya-
got akarják megvenni, a többi már 
a helybelieken múlik, ugyanis tár-

di tradíciókat tükröz. 2007-ben beve-
zetjük a minőségbiztosítási rendszert, 
másfél, két esztendőn belül áttérünk 
a hatékonyságot növelő és az intéz-
kedés idejét lerövidítő elektronikus 
ügyintézésre a képviselő testületben 
és a polgármesteri hivatalban, utá-
na az ügyfelek számára is elérhetővé 
tesszük az okmányirodán keresztül 
mindezt, reményeim szerint 2009-
re. Bízom abban, hogy a jövő év kö-
zepéig a képviselő testület elfogadja 
a két ciklusra vonatkozó fejlesztési 
elképzeléseket, és ezek megvalósítását 
elkezdjük. Szeretném, ha a közterüle-
teinket egész évben élettel töltenénk 
meg. Ehhez nem pénz kell, hanem 
koncepció. Miért ne lehetne a köz-
pénz mellé magántőkét, a belvárosi 
üzletek tulajdonosait, a befektetőket 
is bevonni? Ma Nyugat-Európában 
a városvezetést ilyen innovatív mó-
don végzik. A következő négy eszten-
dőben a mélygarázs-kapacitást növel-
ni kell, de nem közpénzből; ez olyan 
üzleti beruházás, amelynél a mélyépí-
tési jog átadása érték, amelyből az ön-
kormányzatnak bevétele származik, 
a magántőkének megéri befektetni, 
és a város is gazdagodik. Fiatal va-
gyok, ambíciókkal teli, az a vélemé-
nyem, hogy mindenre van megoldás, 
legfeljebb kompromisszumos. A szo-
ciális gondok enyhítésére a kerület 
fejlett intézményhálózatot működ-
tet, szeretném ezt tovább finanszí-
rozni. Az itt élők negyven százaléka 
nyugdíjas, minden harmadik ember 
megélhetési gondokkal küzd. A csök-
kentett működési kiadások révén be-
vezettük a fűtési támogatást, amelyet 
minden idős ember alanyi jogon kap, 
a fiataloknak megvesszük a BKV-bér-
letet, bár egy friss rendelkezés miatt 
ez adóköteles. A Parlamentben ezt 
szóvá kívánom tenni. 

– Mennyire változik a polgármesteri 
feladatok révén a parlamenti mun-
kája?

– Alapvetően, mert az élet prakti-
kus oldaláról közelítve hozom meg 
a döntéseket, és erre szeretném a par-
lamenti munkám súlypontját is he-
lyezni. Ma a nagypolitikát jelentős 
elutasítás övezi, amelynek van oka. 
A közélet megújítására, a bizalom 
megőrzésére az önkormányzatoknál 
van lehetőség.  Hajós Anna 

sadalmi munkára mozgósítják majd 
a falubelieket. Tervezik a szélessávú 
internet kialakítását; erre a célra már 
Nagybajom, Kutas és Beleg bevonásá-
val megalakult az informatikai társu-
lás. A képviselő-testület, amíg lehet, 
foggal-körömmel ragaszkodik a falu 
iskolájához – ahol 1–3-as bontásban 
tanítanak – és az óvodához is. A pol-
gármester szerint a Jóisten mindenkit 
egyformának teremtett, ezért a fa-
lu egyharmados cigány lakosságára, 
életkörülményeire még inkább oda 
kell figyelni. Azt tervezi, hogy a bap-
tista szeretetszolgálaton kívül más 
karitatív szervezetekkel is felveszik 
a kapcsolatot, hogy még több csoma-
got oszthassanak szét a rászorulók 
között. 

Zamárdiban
Zamárdi új, szépírói vénával megál-
dott, pártoktól független polgármes-
tere, Csákovics Gyula büszke a tele-
pülésre, annak múltjára, hiszen itt 
került elő a földből az avarkori sírok 
bámulatos leletanyaga.

A Bertha Bulcsú-emlékdíjas, fiatal 
mérnök-vállalkozó (költő és novel-
lista) 12 éve tagja a testületnek. A te-
lepülésfejlesztési bizottságot vezette 
2002-ig, majd alpolgármester lett, de 
a helyi sportegyesület elnökeként is 
bizonyított már. Azt vallja: az egyre 
rosszabb gazdasági helyzet ellenére, a 
központi támogatások szűkülésével is 
megpróbálják előteremteni azokat a 
pénzügyi forrásokat, amelyekkel to-

Balassagyarmat új polgármestere, 
Medvácz Lajos (aki a Fidesz–KDNP–
MDF közös jelöltjeként alig több 
mint háromszáz szavazattal győzött 
az MSZP–SZDSZ színeiben induló 
korábbi polgármesterrel szemben) 
amit a kampányban megígért, má-
ris teljesítette. 

Egy, a lakosság számára igen fon-
tos kérdéssorral a lakókhoz fordult 
tanácsért. Balassagyarmat 3664 te-
lefonos háztartásában hangzottak 
el a magnószalagra rögzített kérdé-
sek, amelyekre gombnyomással lehe-
tett válaszolni, s 3453 háztartásban 
nyomták meg így vagy úgy a gom-
bokat. 

Mivel politikai ügyekben a sikeres 
hívásokhoz képest 25–30 százalék 
körüli a válaszadók aránya, ez igen 
jó eredménynek számít. Ráadásul 
az akció jóval olcsóbb volt, mint az 
egy–két százmillió forintot is kóstáló 
népszavazás. 

Egyébként a válaszadók 72 szá-
zaléka szavazott igennel a Tesco 
üzletközpont városbeli megépí-
tésére, 85 százaléka szavazta meg, 
hogy az önkormányzat a beruházót 
munkahelyek létesítésre kötelezze, 
s 89 százaléka szavazott úgy, hogy 
szívesen válaszol a jövőben is a ha-
sonlóképpen fontos, telefonon feltett 
kérdésekre.
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– Mi volt, ami azonnali beavatko-
zást igényelt?

– Az ügyfélfogadás rendje, illet-
ve rendetlensége. Azt tapasztaltam, 
hogy egész nap, keresztül-kasul be 
lehetett járniuk az ügyfeleknek a pol-
gármesteri hivatal egyes osztályaira, 
ami már-már akadályozta a folyama-
tos munkát. A jegyző úrral megbe-
széltük, hogy az osztályok működé-
sét, az ügyfélfogadással együtt sza-
bályozni kell.

– Milyen áthúzódó feladatokat örö-
költ?

– Egész sor tennivalót, amelyek kö-
zött van több, mint 100 milliós beru-
házás is. Például a gimnáziumi aula 
építése, amelyet az új testületnek kell 
befejeznie, finanszíroznia. Vagy: foly-
tatni kell a szennyvízberuházást ott, 
ahol eddig nem épült ki a csatorna. 
Van még a városban 12 kilométernyi 
burkolatlan utca, magyarul szekérút. 
Ezeket az utcákat burkolni kell, mert 
ez olyan vidék, ahol ha átnedvesedik 
a fekete föld, két lehetősége van az au-
tósnak.  Ha eső előtt ért haza, be tud 
fordulni az udvarba, ha eső után, ak-
kor ott ragad a sárban.

– Pályázatokon indulnak-e?
– Igen, hogyne, hiszen az önkor-

mányzat olyan szegény, hogy csak 
pályázatok útján tud fejlesztetni. 
A Leader plusz programban több pá-
lyázatunk fut, közös megjelenésre, 
közösségi terekre lehet próbálunkl 
pénzt szerezni.Az első negyedévet ar-
ra szánjuk, hogy elérjük a pályázás-
hoz szükséges helyzetet. Engedélyes 
terveket kell készíteni, hogy amikor 
kiírják a pályázatot azonnal be tud-
junk szállni.

– Milyen feladatot rónak az önkor-
mányzatra a megszorítások?

– Mindent meg kell tennünk a Be-
rettyóújfalui Kórház működtetése és 
a város területén lévő krónikus be-
tegeket ellátó negyvenágyas intéz-
mény megmentése érdekében. A kór-
ház nincs fenn a hírhedt listán, amely 
a biztosan megmaradó súlyponti kór-
házakat tartalmazza. Ha mindent úgy 
hajtanak végre, ahogyan a tárca állít-
ja, akkor a berettyóújfaluiak átmen-
nek krónikus vagy rehabilitációs te-
vékenységbe, könnyen mondhatják, 
azokat az ágyakat takarítják meg, 
amelyek nálunk vannak...

Hajdúdorogon
A 35 éves Csige Tamás, a Balolda-
li Ifjúsági Társulás helyi jelöltjeként 
1998-ban lett először képviselő Haj-
dúdorog önkormányzatának vezető 
testületében, majd 2002-ben ismé-
telt, és mindkét ciklusban az ifjúsági 
és kulturális bizottság tagja volt. Má-
sodízben a megyegyűlésbe is beke-
rült s 2003-tól a Hajdú-Bihar Megyei 
Munkaügyi Tanács tagja, az Észak-al-
földi Regionális Ifjúsági Tanács tag-
ja, majd 2004-től az alelnöke lett. Or-
szággyűlési képviselőként 2004-től 
2006-ig a környezetvédelmi bizott-
ságban dolgozott, az országos listás 
Fazakas Szabolcs mandátumát kap-
ta meg. Idén a Hajdúdorogért Egye-
sület, az MSZP és az SZDSZ közös 
jelöltjeként választották polgármes-
terré, és a megyei közgyűlésbe ismét 
bekerült. 

– Mi volt az első dolog, amelyet pol-
gármesterként meg kellett tennie?

– Az ügyfélbarát városháza kiala-
kítása érdekében megvalósítottuk, 
hogy minden kedden este hatig fo-
gadjuk az ügyfeleket a polgármesteri 
hivatalban.

– Vannak-e az előző ciklusról át-
húzódó feladatok?

– A városrehabilitáció akciótervé-
nek kidolgozásához az önkormányzat 
már korábban hozzáfogott, most mó-
dosítjuk a legújabb pályázati lehetősé-
geknek megfelelően. Ez három ütem-
ben zajlik majd; meg kell állapítani, 
mi kerüljön az elsőbe, másodikba, 
harmadikba. A rehabilitáció összesen 
mintegy 1,2–1,5 milliárd forintba ke-
rül majd, s valamikor 2008–2009-ben 
fejeződik be. Magába foglalja többek 
között intézmények, utcák felújítását, 
s olyan infrastrukturális fejlesztést is, 
mint a vállalkozói övezet megközelít-
hetősége egy kerékpárúton.

– Milyen feladatok állnak még az 
önkormányzat előtt?

– Áttekintjük azt az infrastruk-
turális fejlesztési lehetőséget, ame-
lyet a hajdúdorogi termálvízkincs ad. 
Megvizsgáljuk, hogyan lehetne be-
vonni intézményeink energiaellátá-
sába, s akkor nem függnénk annyira 
például a gáz emelkedő árától. Mi-
vel ez egyúttal környezetvédelmet is 
szolgálja, jó pályázati lehetőség kínál-
kozik a svájci alapra, de az EU pénz-

vább gazdagodhat a 2600 lelkes nagy-
község. Egymilliárd forintból épülhet 
meg az új múzeum, amelynek öthek-
táros területén régésztáborok rende-
zésére is lesz alkalom. A vert csipké-
jéről híres Balatonendréd és Zamárdi 
közötti településrészre álmodott park 
adna helyet a zenei fesztiváloknak, 
amelynek szakmai mentora Kocsis 
Zoltán lenne.  

A polgármester szeretné, ha már 
végre befejeződne a Szántód–Za-
márdi szétválását követő pereskedés, 
ugyanis kilenc év nem volt elegendő 
arra, hogy igazságosan megosszák 
a települési vagyont. Csákovics Gyu-
la szerint van remény a peren kívüli 
egyezségre. Lőrincz Sándor

Püspökladányban
Arnóth Sándor, az új püspökladányi 
polgármester az 1990-es választások 
után két ciklusban is külső bizott-
sági tag volt a helyi önkormányzat 
testületében, az 1994-es országgyű-
lési választásokon Szűrös Mátyás ex-
köztársasági elnök után negyedik 
lett, majd 1998-ban már legyőzte őt. 
A Parlamentben 2006-ig a pénzügyi, 
s egy darabig az emberi jogi, kisebb-
ségi és vallási bizottságban dolgo-
zott, az idén parlamenti képviselője-
löltként vesztett, de a Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség jelöltjeként győzött 
a helyi választáson. Tagja volt és ma is 
tagja a megyei közgyűlésnek. 

– A választási győzelem után mi 
volt az első tennivalója?

– Először az ügyeket meg kell is-
merni, a katonaságnál azt tanultam, 
hogy nem menetből támadunk. Több 
száz ügy megy egyszerre a polgármes-
teri hivatalban, egy részük felcsúszik 
a polgármester asztalára. Ezt nem fel-
tétlenül jó, ezen szeretnék változtatni, 
az egészséges döntési szinteket meg-
állapítani. Egyelőre az önszervezéssel 
vagyunk elfoglalva, újjá kell szervezni 
az önkormányzatot, külsős bizottsági 
tagokat kell megszólítani, elfogadtat-
ni. Közben a térség legnagyobb vá-
rosának polgármestereként a sárréti 
többcélú fejlesztési társulás elnöke is 
lettem, így bekerültem a régió fejlesz-
tési tanácsába. Jön a pénzügyi zárás 
ideje is, meg kell hozni a szükséges 
személyi döntéseket, egyszóval mun-
ka van bőven.
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megoldását is felvázolta. Többek kö-
zött az egyelőre kis létszámmal mű-
ködő ipari tevékenység és az idegen-
forgalom „békés egymás mellett élé-
se” feltételeinek megteremtését. A ko-
rábbi képviselő-testület állásfoglalása 
szerint az eddigi környezetszennyező, 
gyakorlatilag felszámolt vegyipar he-
lyére csak környezetbarát technológi-
ával működő beruházásokat enged-
nek, több területen viszont jelentős 
szabadidős, turisztikai, szálláskapa-
citást növelő fejlesztésekkel számol-
nak. Napirenden van egy MÁV-terv 
is a Hajmáskér–Balatonfűzfő közöt-
ti új vasútvonal kiépítésére. A várost 
érinti a kivitelezés alatt álló, a 71-es 
közutat tehermentesítő út befejezé-
se. Egyelőre kérdéses, hogy a város 
közoktatását, a jelenlegi két általá-
nos iskolát miképpen érinti a kelet-
balatoni többcélú kistérségi társulás 
megalakulása. 

Várpalotán
A Fidesz–KDNP jelöltjeként lett Vár-
palota polgármestere Németh Árpád, 
s az új összetételű képviselő-testü-
let máris „felülírta” az előző néhány 
döntését. Ezek között az egyik leg-
inkább kockázatos, hogy nem enge-
dik a városhoz tartozó Inota területén 
megépíteni a 150 település maradék 
hulladékát elégető művet. Sőt, vizs-
gálják a konzorciumból való kilépés 
lehetőségét.

(Korábban már átpártoltak az észak-
balatoni hulladékkezelő rendszertől 
a Duna-mentihez.) Gondot jelent 
az is, hogy egyelőre Várpalota bel-
területén halad át a nagy forgalmú 
8-as főközlekedési út, eddig hozzá 
sem kezdtek a tervezett elkerülő út 
építéséhez. Miközben Székesfehér-
vár és Veszprém között már szinte 
teljes a négysávos autóút. Ami nem 
sikerült az előző testületnek, most el-
érték, hogy a több éve elmozdítani kí-
vánt jegyző – jelentős végkielégítéssel 
– elhagyja posztját.

Veszprémben
Veszprémben meglepetést keltett, 
hogy a Fidesz–KDNP színeiben in-
dult Debreczenyi János a polgár-
mesterségért folytatott vetélkedés-
ben megelőzte az előző, 16 évig ezen 
a poszton tevékenykedő elődjét. Az új 

forrásaira is. A vállalkozási övezet 
infrastrukturával való ellátása, meg-
közelíthetősége azért fontos, mert 
szeretnénk a településre csalogat-
ni a kis- és középvállalkozási tőkét, 
hogy részt vegyen a befektetésekben. 
Egy már dolgozó cég egyik beszál-
lítója éppen január elsejétől kezdi 
meg a munkát, a fröccsöntő üzem-
ben harminc ember láthat munká-
hoz ekkor. Azt szeretnénk, hogy főleg 
szakmunkásokat foglalkoztató vál-
lalkozások telepednének meg itt. Ők 
ugyanis már eddig sem a minimál-
béren vannak foglalkoztatva, olykor 
elérik a nyugat-dunántúli bérszín-
vonalat. Az önkormányzatnak, a te-
lepülésnek sem mindegy, milyen fo-
gyasztást tesz lehetővé az emberek 
munkabére. Felvettük a kapcsolatot 
a szakképző intézményekkel is ebben 
az ügyben, hogy kellő számú szak-
munkás álljon rendelkezésre például 
a mezőgazdasági termékek feldolgo-
zásában, de kellenek esztergályosok 
és hegesztők is.

– Melyek a távolabbi célok?
– A strandfürdő fejlesztésére több 

elképzelés van. Nem akarunk verse-
nyezni a korábban kifejlődött gyógy-
üdülőhelyekkel, de úgy gondoljuk, 
hogy a fürdő köré kialakíthatunk 
egy egészen Nyíregyházáig (20 km-re 
van) ható szabadidő- és sportközpon-
tot, amelynek szolgáltatásaiba a ma-
gántőke is bekapcsolódhat.

– Sokat pályáznak?
– Amennyit csak tudunk, hozzátéve 

még a járdafelújításokat és az idősek 
bentlakásos otthonának fejlesztését 
is. Mivel korábban – a szennyvízfej-
lesztést leszámítva – viszonylag kevés 
beruházásunk volt, maradt pénzünk 
a jövőbeni pályázatok önrészére is. 

Gőz József

Balatonfûzfõn
Balatonfűzfőn hatan indultak függet-
len jelöltként a polgármesteri poszt-
ért, s a legtöbb szavazatot Majorné 
Kiss Zsuzsanna kapta, aki az előző 
ciklusban már tagja volt a képviselő-
testületnek. Kampányában elsősor-
ban a település hosszú távú fejlesztési 
programjának kidolgozására helyez-
te a hangsúlyt, számítva a különbö-
ző pályázati támogatási lehetőségek-
re. Emellett számos „örökölt” feladat 

elöljáró 1994-től kezdődően egyéni 
körzetben megválasztott képviselő-
ként, illetve bizottsági elnökként ré-
szese volt a közgyűlési döntéseknek. 
Körzetében számos fejlesztéshez si-
került megnyernie képviselőtársait, 
közműrekonstrukciót, útfelújítást va-
lósítottak meg a város költségvetésé-
ből, magánberuházásban egészség-
ház épült, a képviselői keretből éven-
te több száz egynyári virágot vásárol-
tak a városrész lakóinak. Polgármes-
teri programjának egyik sarkalatos 
pontja a megyeszékhely közlekedé-
sének, a belváros parkolási rendjének 
felülvizsgálata, amihez hozzá tarto-
zik a korábban megépített belső kör-
gyűrű több milliárdba kerülő foly-
tatása is. Debreczenyi János is a vá-
ros egészének polgármestere kíván 
lenni, de az első két hónap már több 
konfliktushelyzetet eredményezett. 
Építéshatósági kifogások miatt leállt 
az előző közgyűlés által megszava-
zott, Rajk László által tervezett 56-os 
emlékmű kivitelezése, többségi támo-
gatást kapott ugyanakkor az 56-os 
mártír Brusznyai Árpád közadako-
zásból megvalósítani tervezett em-
lékmű ügye. Pénzügyi megfontolások 
és ugyancsak hatósági gondok miatt 
több hónapos késést szenved a több-
funkciós sportcsarnok kivitelezése. 
A közgyűlés egyébként döntött a pol-
gármesteri hivatal létszámleépítéssel 
járó átszervezéséről.

Juhász Ferenc

Kecelen
Haszilló Ferenc, Kecel új polgármes-
tere 42 éves, biológia-testnevelés sza-
kon végzett pedagógus, a helyi szak-
középiskolában is tanított, majd jazz-
zongoristaként éveken át külföldön 
dolgozott, a megválasztása előtti idő-
szakban pedig Kecelen volt vendég-
látós vállalkozó. Győzelme az egész 
megyében meglepetést keltett, hiszen 
egy olyan polgármesterjelölttel szem-
ben győzött, aki több mint két évti-
zede állt a keceli önkormányzat élén, 
s szinte „verhetetlennek” látszott.

„Tiszteletben tartom elődöm, 
Schindler János 21 éves munkássá-
gát, nem vitatom el és nem tagadom 
meg az érdemeit, de feltételezem, 
hogy azért kaptam több szavazatot 
nála, igaz csak harmincnyolccal, mert 



Ö N K O R M Á N Y Z A T 54
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

ködni másokat, és mások szempont-
jainak, az építő bírálatok figyelem-
bevételével kialakítani, s végrehaj-
tani az elképzeléseket. Ezért az új 
polgármester szeretné, hogy a helyi 
televízióból és az újságból a lakosság 
az eddigieknél lényegesen nagyobb 
mértékben tájékozódhasson az ön-
kormányzat munkájáról, a tervekről, 
a döntések előkészítéséről is, s ne csak 
a kész döntésekről értesüljön. E cél 
érdekében megválasztása után átad-
ta az önkormányzat tulajdonába azt 
a lapot, amelyet korábban ő alapított, 
működtetett és szerkesztett.

Kovács Klára

Nagydoboson
Nagydobos új polgármestere, Balogh 
József elmondta, hogy az elmúlt négy 
évben a helyzet alapvetően megválto-
zott a tekintetben, hogy akarhat bárki 
akármit önállóan csinálni, arra nem-
igen lesz lehetősége. Ahhoz, hogy bi-
zonyos pénzügyi forrásokhoz jussa-
nak, kistérségi összefüggésekben kell 
gondolkodni, tervezni és cselekedni. 
Társulásokban kell részt venni, példá-
ul az oktatás és az egészségügy terüle-
tén. A polgármester információi sze-
rint ilyesmi Mátészalka kistérségében 
már megkezdődött. A rendelkezésre 
álló lehetőségek csak így használha-
tók ki. Mivel korábban nem volt kis-
térség, az abban való tevékenykedés 
megegyezik Balogh Józsefnek, a falu 
új polgármesterének terveivel, cél-
jaival. 

Új munkahelyeket kívánnak te-
remteni, amely alapvetően meghatá-
rozhatná a település jövőjét. 

A könnyűipari tevékenységnek 
Nagydoboson van múltja, mert vala-
mikor a termelőszövetkezetben mű-
ködött ilyen üzem. Cél lenne a csök-
kent munkaképességű, hátrányos 
helyzetű, nem igazán képzett embe-
rek foglalkoztatásában előre lépni. 
Remélik, hogy a Szamos–Kraszna-kö-
zi víztározó megépítésével összefüggő 
munkálatoknál több embert tudnak 
majd valamilyen szinten foglalkoztat-
ni. Ennek révén jelentős fejlesztésekre 
is van kilátás. A munkahelyteremtés-
ben a helyi vállalkozók – zömmel, ke-
reskedők, mezőgazdászok, ősterme-
lők – szaktudására és némi tőkéjére 
is számítanak. Gond, hogy a Nagy-

dobos közelében lévő Mátészalkán 
tevékenykedő nemzetközi nagyvál-
lalat, a Zeiss is munkaerő-leépítésre 
készül. Ha az bekövetkezik, az kihat 
Nagydobosra is. A községben minden 
lehetőséget keresnek, kutatnak a va-
lamilyen szintű foglalkoztatás meg-
teremtéséért. De mindez a támogatási 
formákkal is összefügg. 

Igyekeznek más irányba is lépni, 
például nyugdíjasklubot létrehozni, 
illetve felkarolni a kézműveseket. El-
képzelések vannak Nagydobos tu-
risztikai központtá tételére is, hiszen 
minden évben nagysikerű sütőtök-
fesztivált, illetve autóversenyt tarta-
nak. Az új polgármester ezeket ren-
dezvényeket a jövőben is meg akarja 
tartani. Ezek révén Nagydobosnak 
a régióban jó a híre. Szeretnék fellen-
díteni a falusi turizmust, és támogatni 
a vállalkozókat.

 Cselényi György

Füzesabonyban
Laminé Antal Évát, a Fidesz vezette 
jobboldali pártszövetség jelöltjeként 
választották Füzesabony első embe-
révé. A polgármester asszony a szo-
cialista Gulyás Józsefet váltotta, aki 
nyugdíjba vonult mandátuma lejártá-
val és az utódául kiszemelt szocialista 
jelölt alulmaradt a választáson.

A füzesabonyi kistérségben a leg-
nagyobb gond az alacsony foglalkoz-
tatási szint, ezért a legfontosabb fel-
adat az új munkahelyek teremtése, 
mondta lapunknak a polgármester 
asszony. Ennek feltétele a többi között 
a vállalkozásbarát környezet kialakí-
tása, amelynek keretében mérsékelni 
kívánják a jövőben az iparűzési adó 
mértékét.

Mint mondta: ugyancsak fontos-
nak tartja az olcsóbb és lakosságbarát 
önkormányzati igazgatás megterem-
tését, ennek keretében bővíteni kí-
vánják a helyi okmányirodát, illetve 
tervezik egy ügyfélszolgálati iroda ki-
alakítását. Tervezik több fogadóóra és 
közmeghallgatás megtartását is.

Az új polgármester szerint az elő-
ző városvezetés több, a csapadékvíz 
elvezetésről, a városrehabilitációról, 
illetve a Széchenyi önkormányzati 
iskola rekonstrukciójáról szóló, meg-
valósításra érett programot hagyott 
hátra.  Tréba Ákos

akik rám voksoltak változtatást akar-
nak, tehát változtatnom kell bizonyos 
dolgokon.”

Így nyilatkozott az új polgármester, 
aki függetlenként élvezte a jobbolda-
li pártok támogatását, s nem titkolja 
jobboldal iránti rokonszenvét sem, 
noha egyetlenegy pártnak se tagja. El-
sődleges fontosságúnak tartja, hogy 
megnyugtassa a kétkedőket, misze-
rint nem valamilyen politikától füg-
gően, hanem kizárólag a lakosság 
érdekében kívánja vezetni a várost. 
Az eddig eltelt alig másfél hónap alatt 
több mint húsz fórumot tartott annak 
érdekében, hogy mind a városban, 
mind az intézményekben eloszlassa 
az esetleges kételyeket, az intézmé-
nyekben mindenki feszültségmentes 
légkörben, félelem nélkül végezze, vé-
gezhesse az addigi munkáját.

Az elődje által elkezdett fejlesztési 
célokban nem óhajt változást, azokat 
folytatni szeretné. Ez már meg is tör-
tént, hiszen éppen a választás után be-
fejeződött első ütemet követően már 
el is kezdték a szennyvízberuházás 
második ütemének építését. Az idő-
sek otthona mellé megépül egy kony-
ha is, és lebetonozzák a város kicsiny 
vízfoyásának, a Bugárzó-pataknak 
a medrét is.

Az elődje által hagyományterem-
tő szándékkal évekkel ezelőtt elindí-
tott országos aratófesztivál már „le-
csengett”, a múlt évben sem rendez-
ték meg, így egyelőre Haszilló Ferenc 
sem tervezi a folytatást. Ugyanakkor 
a december elején minden évben visz-
szatérő virágkiállítást, amely az idén 
érkezett két évtizedes jubileumához, 
most is megtartják, ám jövőre a láto-
gatók számának növelése érdekében 
is borfesztivállal, bormustrával sze-
retné kibővíteni az új polgármester.

Haszilló Ferenc megítélése szerint, 
amin változtatni kell az a nagyobb 
nyilvánosság és a nagyobb demok-
rácia. Úgy érzi, azért nyerhetett je-
lölttársával szemben, mert ha valaki 
több mint két évtizede áll egy telepü-
lés élén, talán akaratlanul is „egyed-
uralkodóvá válik” a vitathatatlanul jó 
szándékú elképzeléseiben nem enged 
vitát, s azokat a saját elgondolása sze-
rint akarja megvalósítani.

A demokrácia persze időigényes, 
hiszen gyakran kell vitatkozni, győz-
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Az Erste Bank Hungary Nyrt. 
2003-ban döntött úgy, hogy uni-
verzális bankként kiemelten ke-
zeli az önkormányzatokat és ré-
szükre speciális szolgáltatásokat 
nyújt. A bank önkormányzati üz-
letágának vezetőjével, Nehéz Beá-
val beszélgettünk az önkormány-
zatok számára elérhető termékek-
ről és szolgáltatásokról.

– Milyen lehetőségek közül választhatnak 
az Erste Bankot számlavezetési ajánlatké-
réssel felkereső helyhatóságok?
– A klasszikus banki szolgáltatást jelentő 
önkormányzati számlavezetés és a szám-
lavezetéshez tartozó finanszírozási ter-
mékek, például a munkabérhitel, a folyó-
számlahitel és támogatások előfinanszí-
rozása a bank piacra lépésével egyidejű-
leg az önkormányzati ügyfelek rendelke-
zésére állt. Azóta évről évre bővül a szá-
mukra nyújtott szolgáltatások köre mind 
a számlavezetési, mind a finanszírozási 
termékek, illetve a közszférában dolgo-
zók részére nyújtott lakossági szolgálta-
tások tekintetében.
– Új szolgáltatásuk az önkormányzati 
kiskincstári rendszer. Ez mit jelent pon-
tosan?
– A számlavezetési szolgáltatásokhoz kap-
csolódóan az önkormányzati gazdálkodás 
hatékonyságának növelését segíti a kis-

kincstári rendszer, melynek lényege, hogy 
az önkormányzatok intézményeik részére, 
azok saját bevételeit kiegészítve, biztosít-
ják az intézményi kiadások finanszírozá-
sát. Ezzel a technikával nem intézményi, 
hanem önkormányzati szinten keletkez-
hetnek a megtakarítások és az átmeneti-
leg szabad pénzeszközök befektetésével 
az önkormányzat jelentős kamatbevéte-
leket érhet el.
– Milyen finanszírozási lehetőségek állnak 
az önkormányzatok részére?
– Az önkormányzatok fejlesztési igényei-
hez igazodó finanszírozási lehetőségek öt-
vözik az önkormányzati kockázat és a pro-
jektfinanszírozás előnyeit, illetve a meg-
valósított fejlesztések hatékony üzemel-
tetéséhez kapcsolódó igényeket. A tele-
pülési infrastruktúra megteremtéséhez, 
illetve a megvalósult projektek korszerű-
sítéséhez kialakított finanszírozási struk-
túrákban a Magyarországon elérhető re-
finanszírozási termékek, például az MFB 
Infrastruktúra Hitelprogramja mellett a 
bankkal kötött egyedi megállapodások 
keretében nemzetközi refinanszírozások 
(CEB és EIB) is elérhetők. Ezek igénybe-
vételével lehetőség nyílik akár 20 éves fu-
tamidejű és hosszabb türelmi idős finan-
szírozásra is, mely nem terheli jelentős 
költségekkel a lassabban megtérülő ön-
kormányzati projekteket. 
– Sokat hallani manapság az önkormány-
zati bérlakásprogramokról. Önöknél mi-
lyen ilyen irányú lehetőségek vannak?
– Speciális finanszírozási konstrukcióval 
rendelkezik az Erste Bank az önkormány-
zati panel- és bérlakásprogram megvaló-
sításához. Ez utóbbi keretében az önkor-
mányzati tulajdonú földterületre épített 
bérlakások bérlői által fizetett bérleti dí-
jak és a lakbértámogatás biztosította for-
rásokból az alacsony bekerülési költségek 
megfizetéséhez felvehető hosszú lejáratú 
és kedvező kondíciójú hitelek nehézség 
nélkül visszafizethetők, emellett a bér-
lők a futamidő alatt élhetnek az ingatlan 
megvásárlásának jogával is a piacinál lé-
nyegesen alacsonyabb vételár megfizeté-
se mellett. 
– Hogyan finanszírozható az az egyre erő-
södő önkormányzati igény, hogy a közszol-
gáltatás ellátásához korszerű intézmények 
álljanak rendelkezésre?

– Az intézményrendszer és infrastruktú-
ra fejlesztéséhez szükséges források meg-
teremtéséhez az önkormányzat saját for-
rásain kívül lehetőség van a privát szféra 
által biztosított forrásbevonásra is. A köz- 
és magánszféra speciális együttműködé-
sével megvalósuló PPP típusú intézmény-
fejlesztés és közszolgáltatás bővítés lehe-
tővé teszi a projektek gyors megvalósítá-
sát és nem jár jelentős többletköltséggel 
a klasszikus önkormányzati beruházás-
finanszírozáshoz képest. A bank által ko-
ordinált és finanszírozott önkormányzati 
PPP-k esetében az önkormányzat vagyona 
gyarapodik, az üzemeltetés hatékonyabb 
és nem jelent önkormányzati eladósodást 
a fejlesztések megvalósítása. Ezen modell-
ben valósíthatók meg az infrastrukturális 
és útépítési projektek, illetve a sport, okta-
tási, egészségügyi, közművelődési és szo-
ciális intézményfejlesztések.
– Milyen új lehetőségek állnak az önkor-
mányzatok rendelkezésére újabb források 
bevonására?
– Az ország EU-tagságával összefüggés-
ben az önkormányzatok támogatási lehe-
tőségei jövő évtől jelentősen megnöveked-
nek. A támogatási rendszer lehető leghaté-
konyabb kihasználása érdekében szüksé-
ges, hogy az önkormányzatok rendelkez-
zenek a pályázathoz és a megvalósításhoz 
szükséges önerővel. Ez az önerő a hitelfel-
vételen túl önkormányzati kötvénykibo-
csátással is megteremthető. A kötvény-
kibocsátással a hitelfelvételhez képest ál-
talában rövidebb idő alatt juthat az ön-
kormányzat a beruházásokhoz szükséges 
önerőhöz, illetve a kötvénykonstrukció 
a hitelezéshez képest rugalmasabban iga-
zítható az önkormányzatok igényeihez, 
bevételi és gazdálkodási sajátosságaihoz. 
A bank által biztosított önkormányzati 
kötvényprogramban a korábban felvett, 
a kötvényhez képest esetleg kedvezőtlen 
kondíciókkal rendelkező hitelállomány 
is refinanszírozhatóvá válik.

Önkormányzati finanszírozási lehetõségek
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