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A TÖOSZ 2007. március 21-én megtartandó tisztújító küldöttgyűlése előkészítésének folyamatában
semmivel nem helyettesíthető szerepe van a megyei
tagozatok küldöttválasztó gyűléseinek, amelyek
egyszersmind polgármesteri fórumok. E rendezvények közül a Zala megyein készült a fenti fotó,
amelyen az ország legnagyobb önkormányzati érdekszervezetének legfőbb zalai döntéshozói láthatók (általában minden tíz tagönkormányzat településének polgármesterei választanak egy küldöttet maguk közül), csupán az ugyancsak TÖOSZ-tag
megyei közgyűlés elnöke hiányzik közülük. (A képen alul, a jobboldalon, Szirtes Lajos elnökségi tag,
Zalakaros polgármestere, akit ismét a zalai tagozat
vezetőjévé választottak.) A küldöttgyűlés előkészítését szolgálja a TÖOSZ négyéves tevékenységét vázoló összeállítás első fele ennek az újságnak az 5–13.
oldalán, amelyet az alábbi címmel közlünk:

KARCOK 31
Itt apolgármester, hol a polgármester

Vác felöl Zebegényben jobbra kell fordulni a Szőnyi István által is
megfestett, hétlyukú vasúti híd alatt (amely fölött Szob felé zötyög
a budapesti Nyugati pályaudvarról induló személyvonat), hogy átkelvén a Malompatakon, a balra nyíló Bartóky József úton felleljük
a falu nagyhírű festőművészének egykori lakhelyét (ami ma a róla
elnevezett múzeum). Egyenest továbbhaladva az út neve is Szőnyi
Istvánra vált, s ez út végével szemben az egyetlen magyarországi
Kós Károly-tervezte templom csúcsosodik. Az új polgármester, Sinkó Vilmosné szavai szerint Zebegény olyan zug a Dunakanyar közepén, ahonnan az esztergomi bazilikának csak a körvonalai sejlenek,
és a visegrádi fellegvár nem látható, mégis valami különös fényesség
sugárzik a hegyekből, a folyókból, de még a házak meszelt falaiból
is. Nagyra tartja ő is a faluját, amelyet Közép-Európában egyedülállónak nevez, de a megválasztásakor erőegyesítő társakat keresni
az első dolga volt, s e társönkormányzatokat a TÖOSZ-ban találta
meg. Többedmagával. A helyi választások után további ötvenegy település képviselő-testülete léptette be a TÖOSZ-ba az önkormányzatát, növelvén a szervezet, s ezáltal a maga erejét. A belépőkről,
A Települési Önkormányzatok
s településeikről a Országos
18–25. Szövetségének
oldalon közlünk
1 ÖNKORMÁNYZAT
folyóirataösszeállítást.
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Az óév búcsúztatását követôen mindannyian újult lendülettel
tekintünk az új esztendôre. Elôttünk álló feladataink új megvilágításba kerülnek, hiszen ekkor gondoljuk végig, mennyit
tehetünk azokért, akik iránt felelôsséggel tartozunk.
Vannak azonban olyanok, akiknek a környezetük fejlesztése,
jobbá, szebbé tétele nemcsak a szeretet ünnepéhez, sokkal inkább
a hivatásukhoz köthetô.
Mi, a KK Kavics Betonnál az elmúlt évben is számos városfejlesztôvel találkozhattunk, akik az esztétikum és a praktikum mellett döntöttek, minden bizonnyal környezetük megelégedésére.
Elég, ha csak a gyengén látó embertársaink érdekében egyre
gyakrabban használt segítôkövekre gondolunk, és máris elmondhatjuk, hogy az út, amelyet közösen építünk, elôre vezet.

Köszönjük jelenlegi, valamint reménybeli partnereink bizalmát,
akiknek ezúton szeretnénk sikerekben gazdag, boldog újévet kívánni.
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Lapunk legutóbbi, 2006. november-decemberi számában Önkormányzati felértékelődés cím alatt, a 4–7. oldalon utaltam arra, hogy kormányzati részről készség mutatkozik az önkormányzatokkal folytatott eddigi esetleges, gyakran látszólagos érdekegyeztetést tényleges és formalizált érdekegyeztetéssel felváltani, mivel előkészítés alatt áll
Kormány-Önkormányzatok Egyeztető Fóruma létrehozatala.

AZ ÉRDEKEGYEZTETÉS
FORMALIZÁLÁSA

avagy talán kezdôdött valami
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szervezet alelnöki tisztét betöltő Pest
megyei elnök Szűcs Lajos kabinetfőnöke, Imre Zsolt képviselte.
Az önkormányzati oldal képviselői
elfogadták a TÖOSZ javaslatát, hogy
soros ügyvivőjüket az Európai Unióhoz hasonlóan félévente más-más szövetség delegálja. Ugyancsak egyetértés
volt abban, hogy a fórum munkájából
lehetőleg ki kell szorítani a napi pártpolitikát. Az önkormányzati oldal első
soros ügyvivőjének – a tanácskozáson
jelen nem lévő – dr. Gémesi Györgyöt,
a MÖSZ elnökét, Gödöllő polgármesterét választották meg. A következő
ügyvivőt sorsolással választják ki. A jelenlegi ciklusban valamennyi szövetségnek lesz lehetősége soros ügyvivőt
– egyszersmind az egyeztető fórum
társelnökét – delegálni.
Az alakuló ülésen a különféle reformterületek egyeztetése céljából munkabi-

zottságokat létrehozásában állapodtak
meg a felek. A munkabizottságoknak
két vezetője lesz, egy a kormányoldal, egy pedig az önkormányzati oldal
képviseletében. Az ügyrend elfogadása
és a munkabizottságok kialakítása után
kezdődhet a munka.
Az önkormányzati oldal képviselőin
múlik, hogy mennyire sikerül érdemi
párbeszédre késztetni a kormányzati
szereplőket. Amennyiben a hét szövetség egymással valóságos munkakapcsolatot alakít ki és összehangolja tevékenységét, van remény, hogy elkezdődjék valami a partnerség ügyében.
Remélem, hogy a szövetségek vezetői,
a tagságuk biztatásával együtt és egymás érdekében fognak cselekedni. Ehhez a TÖOSZ a maga szakmaiságát és
a folyamatosan gyakorolt szolidaritási
készségét ajánlja fel.
Dr. Zongor Gábor

A Vasutas Települések Országos Szövetsége által 1854 településre
eljuttatott, az Országos Választási Bizottság által hitelesített íveken nem sikerült összegyűjteni a remélt ötvenezer aláírást, amely
ahhoz kellett volna, hogy a vasúti mellékvonalak működtetése tárgyában a kormányt parlamenti előterjesztésre kötelezze. Az összejött 21 ezernél több aláírás azonban bőven elég ahhoz, hogy az országos önkormányzati szövetségeket közös követelésre késztesse
ugyanebben az ügyben. Különös tekintettel arra, hogy a Magyar
Vasúti Hivatal vizsgálata szerint a MÁV Zrt. kezelésében lévő öt
– a Nógrádi Kistérségi Vasút és a Kőrösi Kistérségi Vasút szervezete által kísérletileg működtetett – mellékvonalon a vasúti személyszállítás költségeinek jelentős része nem igazolható, a MÁV
Zrt. nem képes törvényesen elszámolni velük.
(aczél)

aláíráSOK

A november végi megbeszélést követően a 2006. december 14-ei alakuló ülésen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
a partnerség, az ellenzék és kormány
közötti együttműködés fontosságát
hangsúlyozta. Az alakulóülés munkájában a kormányzati oldalon dr. Lamperth Mónika, önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint dr.
Újhelyi István államtitkár mellett részt
vett dr. Veres János pénzügyminiszter,
Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, dr. Molnár Lajos egészségügyi
miniszter valamint Bajnai Gordon területpolitikáért felelős kormánybiztos.
Az oktatási tárcát Závecz Ferenc szakállamtitkár képviselte.
Az önkormányzati oldalon mind
a hét országos szövetség képviseltette
magát, bár eltérő beosztású vezetővel. Négy szövetséget elnök – a Magyar Faluszövetséget (MF) Szabó Gellért szentkirályi, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi
Szövetségét (KÖOÉSZ) dr. Sütő László
marcali, a Községek, Kistelepülések és
Kistérségek Országos Érdekvédelmi
Szövetségét (KÖSZ) dr. Wekler Ferenc
mecseknádasdi és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét
(TÖOSZ) Szilágyi Menyhért csorvási
polgármester –, a Megyei Jogú Városok Szövetségét (MJVSZ) Csabai Lászlóné alelnök, a Magyar Önkormányzatok Szövetségét (MÖSZ) Fábián Zsolt
főtitkár, míg a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét (MÖOSZ) e
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A TÖOSZ

MEDGYESSY IDEJÉN
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
a 2002-ben megválasztandó kormánnyal szemben megfogalmazott igényeit e szervezet legfőbb döntéshozói cikluszáró küldöttgyűlésükön programban rögzítették.

2002. március 27., Budapest
Az országgyűlési választási kampány idején tartott küldöttgyűlést bombariadó tette emlékezetessé. Lehet, hogy
nem igaz, de a küldöttek többsége szerint a riadó a szövetség ellen irányult. Számukra ugyanis gyanús volt, hogy
a küldöttgyűlésre invitált pártok képviselőinek többsége
nem jött el a rendezvényre, amelyről a köztársasági elnök és a parlament elnöke a beosztottaik által írt levélben mentette ki magát, a kormányfő Orbán Viktor pedig
a kabinetfőnökével telefonáltatta meg: köszöni a meghívást, de más dolga van. A küldöttgyűlés a riadó ellenére
is elvégezte a munkája javát: határozattá emelte a szövetségi programot.

2002. május 15., Budapest
A TÖOSZ elnöksége a kormányváltás bekövetkezésének ismeretében az új összetételű parlament első ülésnapján tette
meg Medgyessy Péter kormányának együttműködési tervajánlatát. Emellett három szakaszra bontotta az igénysorát,
amely a küldöttgyűlésen rögzített programból következett.
Az első szakaszban (az önkormányzati választásokig)
tartotta törvénymódosítással kiszélesítendőnek a polgármesterek nyugdíjaztatási lehetőségeit, visszaalakítandóknak mind a megyei, mind a regionális területfejlesztési
tanácsok összetételét – amelyekben 1999-től a kormányzat javára korlátozták az önkormányzati képviseletet,
a kormányzat pedig köztisztviselő szakemberek helyett e
testületekbe pártkatonákat ültetett –, s önkormányzatosítandónak a kistérségi megbízottak rendszerét.
A második szakaszban (2002 végéig) tartotta elvégzendőnek az önkormányzati ﬁnanszírozási rendszer átfogó
felülvizsgálatát, a pályázati rendszerben az önrésszel nem
rendelkező települési önkormányzatok részvételi lehe-

tőségének megteremtését, a komplex kistérségi együttműködés feltételeinek kísérleteken alapuló kidolgozását,
a települési önkormányzatok informatikai eszközökkel
és programokkal való ellátottságának felmérését, az érdemi önkormányzati–kormányzati érdekegyeztetés rendszere kialakításának megkezdését.
A harmadik szakaszra (2003-ra) igényelte a költségvetési normatívák belső tartalmának egyeztetett újraszabályozását, s az önkormányzatok pénzügyi, törvényességi
ellenőrzése hatékonyabb rendszerének – alapjogaikat nem
sértő – kialakítását.

2002. június 5., Budapest
A TÖOSZ elnöksége kibővített ülésén a parlamenti lobbizás lehetőségéről tárgyalt, tekintettel arra, hogy Országgyűlés valamennyi frakciójában gyarapodott az önkormányzati vezetők száma. Az elnökség a TÖOSZ-t
csatlakoztatta a Budapesti Információs Egyezményhez,
valamint a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségéhez. Tájékoztatót hallgatott meg az Első Magyar
Önkormányzati Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Kft. tevékenységéről és terveiről. Örömmel vette tudomásul, hogy
a TÖOSZ lett a LOGIN hazai partnerszervezete.

2002. augusztus 29–30., Nyíregyháza
A sóstói kihelyezett ülésen az elnökség a kormányzatnak
benyújtott igénysor teljesítésének alakulását mérte fel.
Segítségére volt ebben dr. Nagy Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, aki területpolitikai kérdésekre
adott választ, továbbá dr. Tóth Zoltán, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, aki az önkormányzati
választásokra való felkészülés mellett az önkormányzati
rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó elképzelésekről
adott tájékoztatást. Az ülésen Csabai Lászlóné lakásügyi
kormánybiztosként a kormány tervezett lakáspolitikai
intézkedéseiről beszélt. A grémium szavazással alakította ki a kormányzati kitüntetésre vonatkozó személyi
javaslatait.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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2002. szeptember 30., Budapest

2003. január 20., Budapest

TÖOSZ-tag önkormányzatok településeinek polgármesterei is meghívottjai voltak annak a kormányzati rendezvénynek, amelyen a Belügyminisztérium Duna Palotáját
az Önkormányzatok Szolgáltató Házává nyilvánították.

Medgyessy Péter miniszterelnök folytatott megbeszélést
az országos önkormányzati szövetségek elnökeivel az uniós csatlakozással összefüggő önkormányzati feladatokról,
valamint az önkormányzati rendszer modernizációjáról. A megbeszélésen az Európai Unióhoz való csatlakozás tervezett önkormányzati csúcsrendezvényéről is szó
esett, s annak lehetséges interaktivitásáról állapodtak meg
a felek. A TÖOSZ képviselői kérték a kormányfőt, hogy
a három ciklust teljesítő polgármesterek lehetséges korengedményes nyugdíjazásáról ezen a rendezvényen tegyen bejelentést, s hogy a szövetségi javaslatokra állami
elsismerésben részesítendő polgármesterek is itt vehessék
át a kitüntetéseket.

2002. október 10., Ópusztaszer
Az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban tartott kihelyezett,
a TÖOSZ Csongrád megyei tagozatával közösen tartott,
kibővített ülésen a résztvevők együtt ünnepelték a Helyi Önkormányzatok Napját. A Köllner Ferenc-emlékdíjat Ott József társelnök itt kapta meg, s elnökségi elismerésben részesült a szakmai pályázatot benyújtó Nagyné Farkas Rita szombathelyi és Molnár Attila csorvási
köztisztviselő.
Herczeg György nagykövet, a Belügyminisztérium miniszteri biztosa az uniós csatlakozással összefüggő önkormányzati feladatokról tartott előadást. Az elnökség
kialakította véleményét a nemzeti fejlesztési terv stratégiájáról, s az 1993–95 közötti időszakban megvalósult
gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati juttatásokra vonatkozó törvénytervezetről.

2002. november 22., Budapest
A TÖOSZ-tag önkormányzatok településeinek polgármesterei tiszteletére az Erkel Színházban este tartott operaelőadás napjának délelőttjén a kibővített elnökség értékelte az önkormányzati választások eredményét, valamint kialakította állásfoglalását a 2003. évi költségvetés
tervezetéről. Ez a szakmai álláspont alapozta meg a társszövetségekkel közösen elfogadott, a kormányzatnak és a
parlamenti képviselőknek eljuttatott véleményt.
Az elnökség megerősítette korábbi álláspontját az 1993–
95 közötti időszakban megvalósult gázközmű-vagyonnal
kapcsolatos önkormányzati juttatásokra vonatkozó törvénytervezetről.
A résztvevőknek dr. Ágh Attila professzor, az IDEA
kör vezetője tartott tájékoztatást a körhöz tartozó munkacsoportok tevékenységéről és a várható kormányzati
elképzelésekről.

2003. január 8., Budapest
Az elnökség a közlekedést itt-ott megbénító havazás miatt nem lehetett határozatképes ezen az ülésnapon, pedig
fontos dolga volt megvitatni és véleményezni a Kistérség
– Megye – Régió / Az önkormányzati és államigazgatási
reform időszerű kérdései című belügyminisztériumi dokumentumot. A résztvevők által megvitatott munkaanyagról kialakított állásfoglalást a távollévő elnökségi tagok
megerősítő véleményével kiegészítve juttatta el a Belügyminisztériumba a TÖOSZ titkársága.

2003. január 14., Budapest
A Magyar Lakásépítők Országos Szövetsége, a Városkutatás Kft. és a TÖOSZ együtt rendezett országos konferenciát a Helyi lakáspolitikai kutatások – eredményes lakásprogramok címmel, amelyen Csabai Lászlóné lakásügyi
kormánymegbízott tartotta a nyitóelőadást.
ÖNKORMÁNYZAT
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2003. február 27., Budapest
Az előzetes információkkal ellentétben az Európai Únióhoz való csatlakozás háromezer polgármestert vendégül
látó önkormányzati csúcsrendezvényén Medgyessy Péter
miniszterelnök mégiscsak bejelentette, hogy a kormány
a három ciklust teljesítő polgármesterek korengedményes nyugdíjazását meg kívánja oldani, s nem a tervezett
három, hanem mind a hét országos önkormányzati érdekszövetség egy-egy képviselője szót kaphatott (közülük a Magyar Önkormányzatok Szövetsége nem élt ezzel
a lehetőséggel), ám a polgármestereknek a TÖOSZ által
indítványozott állami kitüntetése elmaradt.

2003. március 4., Budapest.
A kibővített elnökség a március 26-ai küldöttgyűlés előkészítéséről tárgyalt. Emellett megvitatta a polgármesterek jogállásáról szóló törvénymódosítás szabályozási
koncepcióját, valamint döntött a TÖOSZ tagsági viszony
felülvizsgálatáról. A TÖOSZ elnöksége díszzászlót adományozott a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének.

2003. március 12., Budapest
A környezet helyben van – kihívások és lehetőségek az új
önkormányzati ciklusban című, a TÖOSZ által szervezett országos konferencián dr. Kóródi Mária környezetvédelmi miniszter tartotta a bevezető előadást a Belügyminisztérium Duna Palotájának zsúfolásig telt színháztermében.

2003. március 26., Budapest
Tisztújító küldöttgyűlést tartott a TÖOSZ a fővárosi közgyűlés üléstermében.
A szavazásra jogosultak példátlanul magas, 90 százalékos megjelenési aránya (189 közül 170 küldött), a kormány képviseletében részt vevő, a kormányfő üdvözletét
tolmácsoló dr. Lamperth Mónika belügyminiszter, továbbá az osztrák és a szlovák testvérszervezet első számú
vezetőinek felszólalása részint növelte, részint fémjelezte
a rendezvény társadalmi súlyát.
A küldöttek az írásban előzetesen megkapott beszámolóban foglaltakat, a fórumon elhangzott kiegészítésekkel
együtt elfogadták, mivel az elnökségnek a szélesebb köz-

vélemény számára is fontos döntéseiről – amelyekről a társzövetségek, a kormányzati szervek, a parlamenti frakciók,
valamint a sajtó munkatársai rendre tájékoztatást kaptak
– egyébként is tudtak. Ebből az újságból, a TÖOSZ Hírlevélből, s a TÖOSZ 2002-ben megújult, a LOGIN /Local
Government Information Network: Helyi Önkormányzatok Információs Hálózata/ rendszerével közös honlapjának tartalmából.
Egyetértettek azzal, hogy a kibővített elnökségi ülések
általánossá válásával a TÖOSZ vezetői jelentős koordinatív szerepet töltöttek be az ágazati témák és a különféle
térségi, valamint önkormányzati típus szerinti eltérő érdekek egyeztetésében. Elismerték, hogy a TÖOSZ megőrizte
integratív jellegét, s hogy a szervezet munkájában a közös
önkormányzati érdekek képviselete révén az összetartás
és összetartozás volt a meghatározó az elkülönüléssel
és a széthúzással szemben. Napi pártpolitikai indíttatású viták annak ellenére nem terhelték ezt a munkát, hogy
az elnökség tagjai, illetve a kapcsolódó szerveződések képviselői közül többen eltérő politikai beállítottságú pártokban vállaltak szerepet.
A küldöttgyűlés idején a TÖOSZ-nak 1672 önkormányzat volt a tagja. Noha az előző ciklusban valamennyi megyei tagozat létrejött, a két választással terhelt 2002-es
esztendőben a tagozatok aktivitása csökkent, megyei tagozatvezetőket a megyei közgyűlések, illetve megyei területfejlesztési tanácsok üléseire nem mindenhol hívták
meg. Mindazonáltal a küldöttgyűlést előkészítő megyei
TÖOSZ-rendezvények sikereseknek bizonyultak. E fórumok első felében jelentős számban képviseltették magukat
nem TÖOSZ-tag önkormányzatok, s ezen rendezvények
többségében a résztvevőket a megyei közgyűlések elnökei köszöntötték. A fórumok második felében a tagok
választották meg a tagozatvezetőket és a küldötteket, ez
utóbbiak 42 százaléka lett új, s a fórumok hozadékaként
gyarapodott a TÖOSZ tagjainak száma.
Valamennyi megyei polgármesteri fórumon előadás
hangzott el az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő önkormányzati feladatokról, a megyék többségében
az új önkormányzati ciklus kihívásairól és lehetőségeiről,
a megyék egyharmadában a nemzeti fejlesztési tervről, ám
a legnagyobb érdeklődés az aktuális önkormányzati feladatokról és azon belül is a polgármesterek jogállásával
összefüggő kérdésekről szóló főtitkári tájékoztatót kísérte. Mindenhol nyílt szavazással támogatták a TÖOSZ
addigi törekvéseit.
A TÖOSZ szervezeti életében a ciklus elején létrehozott
bizottságok többsége érdemi munkát nem végzett, ellentétben a bizottsági elnökökkel, akik gyakran e-mailen,
telefonon értekeztek a bizottsági tagokkal és más polgármesterekkel, s ily módon véleményezték a különféle
tervezeteket. Emiatt javasolta az elnökség a bizottsági
struktúra helyett a tanácsnoki rendszer bevezetését, s indítványozta az alapszabály ennek megfelelő módosítását,
amit a küldöttgyűlés megszavazott.
A küldöttgyűlés annak ellenére nem tartotta megfelelőnek az Önkormányzatok Háza Program megvalósítását,
hogy a kormány által ünnepélyesen, az önkormányzatok

házaként felavatott Duna Palotában számos TÖOSZrendezvény kapott helyet. Az avatást önkormányzatbarát
gesztusként értékelte, de nem tartotta tényleges és végleges megoldásnak. Érzékelte ugyan a Medgyessy-kormány
tagjai részéről a párbeszéd iránti igényt, de hiányolta az
egyeztetési folyamat intézményes rendjét. E hiánynak
tulajdonította, hogy amikor az országos önkormányzati
szövetségek közötti megosztottság ellenére a 2003. évi
költségvetésről – a TÖOSZ szakértői anyagára építve – sikerült a szövetségek képviselőinek egységes álláspontot
kialakítani, ennek a közös álláspontnak se volt érdemleges hatása. A küldöttgyűlés mindemellett megállapította,
hogy – némely nemzetközi szintű érdekkapcsolatot nem
számítva – 2002-ben tovább gyengült az országos önkormányzati szövetségek közötti együttműködés. A 2000. év
tavaszán létrehozott Önkormányzati Szövetségek Egyeztető Fóruma gyakorlatilag megszűnt, ezért az egyes társszövetségekkel kell együttműködésre törekedni, amely
törekvések azonban nem akadályozhatják a TÖOSZ érdemi érdekképviseleti munkáját.
Az elfogadott beszámoló szerint az érdekképviseleti
tevékenység kiemelkedően fontos része a jogszabályok
és kormányzati intézkedések előzetes véleményezése, illetve önkormányzati szempontú minősítése volt.
Az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő,
az önkormányzatokat érintő intézkedésekről és jogszabály-módosításokról szóló kormány-előterjesztés esetén
az önkormányzati rendeletek EU-konformitás szempontjából való felülvizsgálata a TÖOSZ szerint nem tekinthető
kizárólag kodiﬁkációs, jogtechnikai alapállású feladatnak,
mivel a helyi viszonyok szabályozása lényeges eleme az Európai Unió által nyomatékosított helyi hatalomgyakorlás
önkormányzati alapjogának. Éppen ezért e feladat megvalósításában az önkormányzati döntéshozóknak, és rajtuk
keresztül a helyi hatalomgyakorlás alanyainak: az állampolgároknak meghatározó szerepük van. A TÖOSZ ebből
a szempontból véleményezte az önkormányzati rendeletek
jogharmonizációjához készített módszertani ajánlást és
segédanyagot.
Folyamatosan véleményezte még az 1993. augusztus 4.
és 1995. december 31-e közötti időszakban megvalósult
gázberuházásokkal kapcsolatos önkormányzati igények
kielégítéséről szóló törvénytervezetet. Utóbb megállapította, hogy a törvény csak részleges kártalanítást nyújtott az önkormányzatoknak és jelentős azon települések
száma, amelyek kimaradtak ebből a kártalanítási körből.
Mindennek ellenére a TÖOSZ-nak része volt abban, hogy
újabb érintett települési kör jutott hozzá a gázközmű-vagyonból adódó kártalanítási juttatásához.
A küldöttgyűlés az elnökség beszámolója alapján nehezményezte, hogy a kormányzati szervek a jogszabálytervezetek egy részét továbbra is csak nyomtatott formában juttatták el a TÖOSZ-hoz, s mert ez a körülmény
jelentősen csökkentette a véleményezésre rendelkezésre
álló nagyon rövid idő tartamát, olykor lehetetlenné tette
a vélemény szélesebb körű megalapozását, a kormányzati
anyagok elektronikus eljuttatását is igényelte. A küldöttgyűlés megállapította, hogy a kialakult gyakorlat szerint
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a parlamenti tárgyalás során az érdemi módosító javaslatokat már nem véleményeztetik, s emiatt születhetnek
az önkormányzatokat az eredeti törvényjavaslatban foglaltaknál jobban sújtó jogi szabályok. Kifejezte azt a reményét, hogy a jogalkotásról szóló törvény átfogó felülvizsgálata során sikerül ez ügyben az önkormányzati érdekeket
jobban szolgáló helyzetet kialakítani.
A küldöttgyűlés az alapszabály módosítása után megválasztotta a TÖOSZ tisztségviselőit, az elnököt (aki ismét Dióssy László, Veszprém polgármestere lett), a társelnököket, az elnökség többi tagját, a felügyelő bizottság
elnökét és más tagjait, valamint a korábbi szakbizottsági
elnökök helyett a TÖOSZ tanácsnokait.

2003. április 30., Budapest
Az új összetételében először ülésező elnökség a TÖOSZ
megyei tagozatainak tevékenységét értékelve tartotta
szükségesnek a megyei rendezvények rendszeressé tételét és a megye életében fontos szerepet betöltő szakmai,
illetve érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködések kialakítását. Az elnökség állást foglalt a polgármesterek jogállásáról szóló törvény módosítása ügyében
készült szabályozási koncepcióról. Tájékozódott a postamodernizációs programról, valamint az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium szervezésében megvalósuló
e-Magyarország projektről.

2003. május 6., Budapest
Kommunikáló önkormányzatok, avagy hogyan építsük
kapcsolatainkat címmel a TÖOSZ a Belügyminisztérium
Duna Palotájában szervezett országos konferenciát, amelyen a bevezető előadást dr. Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára
tartotta. A rendezvény részeként Pál Tibor, a belügyi tárca politikai államtitkára felavatta a Belügyminisztérium
önkormányzati EU-információs központját.

2003. május 28–29., Veszprém
Az elnökségi ülés kiemelt témája a Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programjának vitája volt, amelyben
részt vett az IDEA program három munkacsoportjának
– a közigazgatási kistérség (Dr. Németh Jenő); a regionális intézményrendszer kiépítése (Dr. Horváth M. Tamás);
az önkormányzati ﬁnanszírozás korszerűsítése (Pitti Zoltán) – vezetője.
Az önkormányzati és közigazgatási reform témakörével
együtt alakította ki állásfoglalását az elnökség a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény módosításának szabályozási koncepciójáról. Kezdeményezte, hogy kezdődjenek tárgyalások az önkormányzati társszövetségekkel való együttműködés segítése
érdekében, és kijelölte az ötfős tárgyaló delegációt.
Az elnökség tájékozódott a polgármesterek jogállásáról
szóló törvény módosításának helyzetéről, és noha a végkielégítési szabályok a korábbi négypárti megállapodástól
eltérően, a polgármesterek számára kedvezőtlenül változtak, nem kívánta megakadályozni a módosítási egységcsomag elfogadását.
ÖNKORMÁNYZAT
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2003. június 19., Budapest
Országos és helyi közoktatási ügyek címmel szervezett
a TÖOSZ országos konferenciát, amelyen a TÖOSZ elnöke a Pedagógus Szakszervezet elnökével együtt adta át
a két szervezet által megfogalmazott követelménysort dr.
Magyar Bálint oktatási miniszternek.

2003. szeptember 15., Budapest
Az elnökség kibővített ülésének kiemelt napirendi pontja
volt a közigazgatási rendszer korszerűsítésének irányairól
szóló vitaanyag. Összegzésként az elnökség a korszerűsítés
elvével és elvárható hatásával egyetértve megállapította,
hogy a változások önkormányzati támogatottsága jelentős mértékben függ a következő évi költségvetési feltételek
alakulásától. Az elnökség tárgyalt a 2004. évi költségvetéssel szemben támaszthat önkormányzati igényekről, amelyeket a megyei tagozati üléseken javasolt kiegészítésekkel konkretizált. Felkérte a TÖOSZ elnökét és főtitkárát,
hogy a költségvetési vita során minden törvényes eszközt
használjanak fel az önkormányzatok pénzügyi helyzetének javítása érdekében. Az elnökség kinyilvánította, hogy
fontosnak tartja a társszövetségek összehangolt munkáját
a nemzetközi kapcsolatok, különösen az Európa Tanács
szervezetében, valamint az Európai Unió szervezeteivel
kapcsolatos tevékenység tekintetében, viszont nem támogatta a Magyar Önkormányzati Szövetségek Nemzetközi
és Szolgáltató Irodájának a tervezetben szerepeltetett módon történő létrehozatalát. Döntött az elnökség a 2003. évi
Köllner Ferenc-emlékdíjak odaítéléséről. Jóváhagyta a Létesítményi Önkéntes Tűzoltók Szövetségével (LÖTOSZ)
való együttműködési megállapodás megkötését.

2003. szeptember 16., Szigethalom
A TÖOSZ-t képviselő vezető tisztségviselők is részt vettek Medgyessy Péter miniszterelnöknek az országos önkormányzati szövetségek vezetőivel folytatott megbeszélésén, amelyet a Községi Önkormányzatok Szövetsége szervezett. A találkozó vezető témája a közigazgatási reform
kérdése volt, de a 2004. évi állami költségvetésről is szó
esett. Noha még csak elvi szinten lehetett megfogalmazni
a költségvetéssel kapcsolatos – a TÖOSZ szakértői anyagára épített – önkormányzati igényeket, ezeket hat szövetségi elnök az aláírásával támogatta.

2003. szeptember 29., Veszprém
Egy nappal a Helyi Önkormányzatok Napján, a Budapesti Operettszínházban az OTP Rt. által rendezett központi ünnepség előtt tartott a TÖOSZ a veszprémi megyeházán a szó szoros értemében mozgalmasabb önkormányzati ünnepnapot, amelyen részt vettek az elnökség tagjai,
az egyes megyék tagozatvezetői, a Veszprém megyebeli
kistelepülések polgármesterei, valamint az előadókként
meghívott kormányzati szakértők. A résztvevőket házigazdaként, Kuti Csaba megyei elnök köszöntötte, elhangzott az ünnepi beszéd (Simon Mihály dudari polgármester,
a TÖOSZ megyei tagozatvezetője tartotta), a TÖOSZ elnöke átadta az elnökség által adományozott Köllner Ferencemlékdíjakat a titkárság két jeles tagjának: dr. Kőrössy Je-

nő jogi és dr. Csalótzky György nemzetközi titkárnak. Az
ünnepség második részében egy hetvenlelkes falu, Salföld
polgármestere, Baló István által felolvasott, a kistelepülések hatékonyabb érdekvédelmét szorgalmazó felhívását,
illetve e felhívásnak az elnökség által kiegészített változatát vitatták meg a résztvevők.

2003. szeptember 30., Budapest
A hét közül öt országos önkormányzati szövetség – köztük a TÖOSZ – vezetője közös állásfoglalásban igényelte
a tervezett állami költségvetés önkormányzatoknak szánt
összegének legalább 50 milliárd forintos kiegészítését.

2003. október 14., Budapest
Az elnökség egyetértett a szövetségi vezetők közös követelményként beterjesztett legalább 50 milliárd forintnyi
önkormányzati igénnyel. Emellett állásfoglalást fogadott el a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény módosításának tervezetéről, sürgette a törvénymódosítás mielőbbi parlamenti tárgyalását és a területfejlesztés intézményrendszerének az uniós
követelményeknek megfelelő átalakítását. Véleményezte
a környezetterhelési díjról szóló törvénytervezetet, támogatta a talajterhelési díj bevezetését, szorgalmazta viszont
a vízterhelési díj mértéke megállapításának áttekintését,
továbbá javasolta, hogy a levegő- és vízterhelési díj összegét teljes mértékben környezetvédelmi célok megvalósítására költsék. Az elnökség döntött a megyei tagozati ülések
szervezésének szükségességéről és témáiról.

2003. október 30., Szigetszentmiklós
Alakuló ülést tartott a TÖOSZ 94 tagú polgármesternői
tagozata, amely a megalakulását követően Fodor Antalné
dr., szigetszentmiklósi polgármester személyében vezetőt,
valamint elnökséget választott magának. Az elnökséget
a hét magyarországi régió településeinek egy-egy polgármesternője alkotta, egyetlen férﬁtagja dr. Zongor Gábor,
a TÖOSZ főtitkára lett.

2003. november 7., Solt
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, dr. Balogh László kezdeményezésére tartottak megbeszélést az országos önkormányzati szövetségek – köztük a
TÖOSZ – vezetői az egymás közötti bizalom és együttműködés erősítése céljából, de nem jutottak semmire.

2003. november 25., Budapest
A kistelepülési önkormányzatok érdekvédelmi mozgalmával kapcsolatos feladatokról tárgyalt a TÖOSZ kibővített elnöksége, amelynek tagjai szükségesnek tartották
a megyei fórumok tapasztalatainak összegzését és egy
országos tanácskozás szervezését. A TÖOSZ szervezetén
belül megalakítandó kistelepülési kamara létrehozatala
ügyében az elnökség a döntést a TÖOSZ megyei tagozatainak álláspontjától tette függővé. Az elnökség áttekintette a nyári közoktatási konferencián megfogalmazottak
megvalósulási helyzetét, és az oktatással kapcsolatban
kezdeményezte a közoktatási törvény, valamint az okta-

tási miniszteri rendelet egyes rendelkezéseinek módosítását. Az elnökség beszámolót hallgatott meg a LOGINprogram alakulásáról, a TÖOSZ honlapjának változásairól, valamint az ÖNkormányzat című folyóirat tervezett
fő témáiról. Az elnökség meghatározta az Informatikai
és Hírközlési Minisztériummal kötendő, az önkormányzatok informatikai fejlesztését segítő megállapodás tartalmi elemeit. Az elnökség jóváhagyta és elfogadta a Csalog
Zsolt-díj alapító okiratát és meghatározta a szövetség további szerepvállalását.

2003. december 16., Budapest
Az elnökség támogatta a társszövetségek közötti együttműködést erősítését célzó tervezetet, s az ebben szerepeltetett Önkormányzati Szövetségek Egyeztető Fóruma
létrehozására irányuló kezdeményezést, és felhatalmazta a tárgyaló delegációt az elfogadott alapszabály-tervezet
képviseletére. Az elnökség a küldöttgyűlés döntése alapján – az évközi sikeres pályázatokra való tekintettel – módosította a TÖOSZ 2003. évi költségvetését. Az elnökség
gyorsinformációt kapott az IHM-mel december 12-én aláírt 100 millió forintos támogatási szerződés végrehajtásának előkészületeiről. Áttekintette áfa-törvény módosításának az önkormányzati szférát érintő negatív következményeit és kezdeményezte módosítás előkészítését.

2004. február 4., Budapest
Az elnökség döntött a TÖOSZ 15. jubileumi küldöttgyűlésének összehívásáról, a tárgyalandó témákról és a meghívottak köréről. A kistelepülési önkormányzatok érdekvédelmi mozgalmának helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása után az elnökség elhatározta, hogy készüljön egy
olyan, a kistelepülések vezetőit válaszokra késztető kérdőív, amely a postabezárások mellett egyéb aktuális önkormányzati kérdéseket is tartalmaz. Az elnökség – a külön
állásfoglalásban részletezett kifogások és javaslatok ﬁgyelembevételével – ismét támogatta és szorgalmazta a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. év XXI.
törvény módosítását, annak mielőbbi tárgyalását és elfogadását. Tudomásul vette, hogy az IHM-mel kötött megállapodás végrehajtása részeként megkezdődött az elnökségi
tagok elektronikus aláírásának lehetővé tétele.

2004. február 13., Jászberény
Az országos önkormányzati érdekszövetségek delegációinak újabb találkozóján a megjelenteknek csak egy része
támogatta, a másik része nem támogatta a TÖOSZ elnökségének kezdeményezését, hogy a 2000-ben létrehozott
laza együttműködési formához hasonlóan alakuljon meg
az Önkormányzati Szövetségek Egyeztető Fóruma. Ennek
következtében a szövetségek közötti együttműködés intézményesítése ügyében továbbra sem történt semmi.

2004. március 3., Veresegyház
Az elnökség döntött a március 23-ai, jubileumi küldöttgyűlés helyszínéről, a vitában elhangzottaknak megfelelő kiegészítésekkel meghatározta az ünnepi rendezvény
napirendi pontjait. Határozatot hozott újabb tanácsnoki
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tisztségek létrehozataláról. Vita után szavazással döntött
a jubileumi küldöttgyűlésen kitüntetendő személyekről
és szervezetekről. Megtárgyalta a TÖOSZ és a MÖOSZ
által kötendő együttműködési megállapodás tervezetének a két szövetség által képviselt önkormányzatok érdekérvényesítő képességének növelésére irányuló tartalmát. Kialakította állásfoglalását a többcélú kistérségi
társulások 2004. évi támogatásáról szóló kormányrendelet-tervezetről.

2004. március 9., Budapest
A TÖOSZ által szervezett első e-go konferencián az ELTE
Kongresszusi Központjában a nyitó előadását dr. Kovács
Kálmán informatikai miniszter tartotta. E-go díjban részesültek a legjobb honlapokat működtető önkormányzatok. Az abszolút győztes Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata lett, egyben elnyerte a nagyvárosi
kategória első díját, a városi kategóriában Kazincbarcika,
a községek között Ábrahámhegy önkormányzata nyert.
A legjobb megyei önkormányzati honlap címet a Somogy
megyei közgyűlés kapta.

2004. március 23., Budapest
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége évi
rendes, egyszersmind jubileumi küldöttgyűlését a résztvevők minden korábbinál nagyobb száma miatt egy fővárosi sportlétesítményben tartotta; a másfélszáz szavazati jogú küldött a küzdőtéren, a helyi önkormányzatok
négyszáznál több tanácskozási jogú képviselője a lelátón
kapott helyet.
A résztvevőket – köztük dr. Lamperth Mónika belügyminisztert, dr. Wekler Ferencet, a parlament alelnökét,
a Községi Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Mecseknádasd polgármesterét, dr. Balogh Lászlót, a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnökét, Ács Istvánt, a TÖOSZ alapító
elnökét és tiszteletbeli elnökét, Nagy Tibort, a márciustól
TÖOSZ-tag Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati Szövetségének elnökét, Ormosbánya polgármesterét – Ott József, a TÖOSZ társelnöke, a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnöke a küldöttgyűlés levezető elnökeként köszöntötte. Bejelentette, hogy a küldöttgyűlés
határozatképes, de megjegyezte, hogy a titkárság által
március 11-én postázott írásos előterjesztéseket és meghívókat jó néhányan a Magyar Posta lassúsága miatt későn,
vagy egyáltalán nem kapták kézhez.
Az írásos előterjesztések egyike tartalmazta, hogy
a küldöttgyűlést előkészítő – 2003 decembere és 2004
márciusa között megtartott – megyei TÖOSZ-rendezvényeken jelentős számban vettek részt nem TÖOSZ-tag önkormányzatok képviselői, valamint több megyében jelen
voltak a megyei közigazgatási hivatalok vezetői, munkatársai, a KSH vezetői, a kistérségi megbízottak is. A megyei
rendezvények résztvevőit jobbára a megyei közgyűlések
elnökei köszöntötték, és közvetlen információkat adtak
az adott megye aktuális ügyeiről, a megyei önkormányzatok és a települések közötti kapcsolatokról. Mindegyik
megyei fórumon vezető téma volt a közigazgatási rendÖNKORMÁNYZAT
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szer korszerűsítésével kapcsolatos feladatok sora, különös tekintettel a kistérségi társulásokra; e napirendi pont
előadója a Belügyminisztérium önkormányzati hivatalának valamelyik, témában járatos munkatársa volt. A közigazgatás-fejlesztéssel szoros összefüggésben tárgyalták a
fórumokon az e-önkormányzás lehetséges kitörési pontjait. Harmadik témakörként megvitatták a kistelepülések
érdekérvényesítő képességének erősítése céljából kialakított TÖOSZ-kezdeményezést. A Veszprém megyei polgármesterek által megfogalmazott felhívást valamennyi megyében szavazatukkal támogatták a jelenlévő TÖOSZ-tag
önkormányzatok képviselői. E megyei fórumok hatására
tovább gyarapodott a TÖOSZ tagsága.
Miután a javasolt napirendi pontokat a küldöttek elfogadták, az írásos beszámoló szóbeli kiegészítése mellett
Dióssy László elnök a jubiláló szövetség 15 éves múltjára, s annak három szakaszára emlékeztetett. Az első volt
a megalakulás időszaka, amely 1989. március 10-től 1991.
január 18-áig tartott. A szövetséget megalapító másfélszáz progresszív tanácselnök által életre hívott Tanácsi
Önkormányzatok Országos Szövetsége aktív szerepet
vállalt a tanácsrendszert felváltó önkormányzati világ
megteremtésében, az alapvető alkotmányos jogszabályok
megalkotásában. Ebben a megalapozó korszakban kristályosodtak ki mindazok az értékek és elvek, amelyek azóta
is érvényesülnek a szövetség munkájában. A TÖOSZ tevékenységére a kezdetektől a szakszerűség és a szolidaritás
a jellemző, míg a mindenkori kormánnyal való kapcsolattartásban dr. Köllner Ferenc alapító főtitkár által még
1989-ben megfogalmazott elv érvényesül, amely szerint
„a TÖOSZ annyira lesz kormánypárti, amennyire önkormányzatpárti lesz a kormány”. A TÖOSZ történetének
második szakasza az elnöki méltatás szerint a kiteljesedés
időszaka volt, amely az 1991. január 18-ai névváltoztató
és tisztújító küldöttgyűléstől 1999-ig tartott. Ebben a bő
két választási ciklusban vívta ki a TÖOSZ meghatározó helyét és szerepét az önkormányzati érdekképviseleti rendszerben, miközben kialakult a mai napig létező
hét szövetséges érdekvédelmi struktúra. Az alig 300 fős
taglétszám több mint ötszörösére növekedett és a szervezet a települési önkormányzatok több mint felének
képviselőjévé vált. Ebben a munkában elévülhetetlen
érdemeket szerzett dr. Köllner Ferenc főtitkár, aki személyes szerepet vállalt az önkormányzati vagyon rendezésének ügyében. A patikaprivatizáció részleges sikere
után alkotmánybírósági döntés alapján megnyílt az önkormányzatok kártalanításának lehetősége, legalábbis
a tőlük eltulajdonított gázközmű-vagyon egy részét illetően, miközben az önkormányzatok vagyonáért folytatott
küzdelem összekovácsolta az önkormányzati szféra jelentős részét és bizonyította, hogy a megalapozott egységes
fellépés eredményre vezet. Ebben az időszakban teljesedett ki a szövetség nemzetközi kapcsolatrendszere és vált
a TÖOSZ megkerülhetetlenné itthon és külföldön egyaránt. Ennek a több mint nyolc éves időszaknak a főtitkár
mellett egyik meghatározó személyisége volt a kisteleki
polgármester Ott József, a TÖOSZ elnöke. Harmadiknak
sorolta az elnök az 1999. március 10-étől 2004. április 30-

áig tartó időszakot. Elmondta, hogy az 1999-es esztendő
többféle változást hozott a szövetség életében; a tíz éves
jubileumi és tisztújító küldöttgyűlésen őt választottak
a TÖOSZ elnökévé, majd július 15-én váratlanul és tragikusan elhunyt dr. Köllner Ferenc főtitkár. A szövetség
meghatározó személyiségének távozása ellenére a TÖOSZ
nem roppant össze, így októbertől pályázat útján kinevezett új főtitkár, dr. Zongor Gábor folytatni tudta a szakmai megalapozó és szervezőmunkát. A TÖOSZ folytatta,
és részlegesen befejezte az önkormányzatokat megillető
gázközmű-vagyonért folytatott küzdelmet, sikeresen terjesztette ki az igények körét az 1993–95 közötti időszakra.
Volt alkalma a szervezetnek megtapasztalni, hogy a siker
érdekében közösen létrehozott szerződéseket néhány önkormányzat és polgármester – hallgatva a pártpolitikai
megfontolásokra – a TÖOSZ elleni támadásra használta
fel, ám a nyílt politikai támadások ellenére sikerült megőrizni a TÖOSZ egységét, és tovább erősíteni befolyását.
A folyamatosan növekvő taglétszám által is indokoltan
létrejöttek a TÖOSZ megyei tagozatai, s a megyei hálózat
kiépülésével megteremtődött a személyi feltétele a megyei
érdekérvényesítésnek: a tagozatvezetők partnerei a megyei
közgyűlések elnökeinek, a közigazgatási hivatalok vezetőinek. Bővült a TÖOSZ szolgáltatásainak köre, sikeres
konferenciákat szervezett, folyamatos a forró-drót szolgáltatása, megjelentette a módszertani JÓTÁR-sorozat
első füzeteit, honlapja és informatikai szolgáltatásai elismertekké váltak, informatikai hálózata a közép-európai
együttműködést célzó LOGIN-program része lett, az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal kötött megállapodás folytán egyre bővülő körben tudott segítséget és
szolgáltatást nyújtani tagjainak. Beszélt az elnök a TÖOSZ
újságjáról, az ÖNkormányzatról is, amely folyóirat – mint
mondta – az önkormányzatiság iránt elkötelezetten, mégis
objektíven tárja fel az önkormányzatokat leginkább foglalkoztató kérdéseket, harcosan kiáll a decentralizáció
és az önkormányzatok autonómiája mellett.
Dióssy László az egymást váltó kormányok tevékenységére visszatekintve állapította meg, hogy az önkormányzatok helyzete, sem anyagi, sem szervezeti értelemben
nem javult, hogy tovább gyengült a települések autonómiája, csökkent az önkormányzatok függetlensége és növekedett a központi kormányzattól való függőségük. Úgy
ítélte meg, hogy sem az 1998–2002 közötti ciklus, sem
pedig az új kormányzati ciklus nem tekinthető az önkormányzatok sikeres időszakának. Elmondta, hogy a feladatok sokaságának megfelelő forrás nélküli átruházásával
a kormányzatok a feszültséget decentralizálták, hogy
érdemileg nem javult a normatív támogatás rendszere,
aminek következtében tovább nőtt az intézményfenntartó
önkormányzatok terhe és költségvetésük növekvő részét
kényszerülnek működési – elsődlegesen bérjellegű – kiadásokra fordítani.
A központi támogatási rendszerből továbbra is hiányzik
a dologi kiadások ellentételezése, s e hiány súlyos anyagi terheit zömében az önkormányzatoknak, de gyakran
a szolgáltatást igénybevevőknek kell viselnie. Kifejtette,
hogy a szigorodó feltételek ellenére az önhibáján kívül

hátrányos helyzetű önkormányzatok száma továbbra is
jelentős, hogy évek óta minden harmadik települési önkormányzat Önhikis, ami részletes bizonyítás nélkül bizonyítja az önkormányzatok ﬁnanszírozási gyakorlatának
tarthatatlan voltát. A fejlesztési források pályázati úton
való elnyerésének lehetősége jelentősen megosztja az önkormányzatokat. A kistelepülési önkormányzatok egyre
növekvő számban maradnak ki a pályázók köréből, mivel
a pályázatokhoz szükséges önrészt nem tudják előteremteni. Reményét fejezte ki, hogy a takarékossági intézkedéseknek részlegesen áldozatául esett EU-s pályázati önrész
elérését lehetővé tevő belügyminisztériumi pályázat változtat a jelenlegi helyzeten, ám nyilvánvalónak tartotta,
hogy az Európai Unióban hosszú távon ez a fajta állami
„mentőöv” nem lehet megoldás. Sajnálatosnak mondta,
hogy a különféle pályázati források közötti koordináció,
az elbírálás nyilvánossága és a folyamat áttekinthetősége
nem javult, s hogy a nagy értékű beruházások megvalósítását veszélyeztető áfatörvény-módosítás korrekciója
nem történt meg. Elmondta, hogy a TÖOSZ a fővárosi
önkormányzattal közösen, jeles szakértők bevonásával
dolgozik egy ilyen korrekció kimunkálásán.
Dióssy László a kormány programját és gyakorlatát
összevetve fejtette ki, hogy a tervezett decentralizáció és
önkormányzati ﬁnanszírozás reform megvalósítása késik,
mivel csupán a feladatokat decentralizálták egyre növekvő mértékben, míg az ellátásukhoz szükséges forrásokat
nem. A TÖOSZ küldöttgyűlésének kell felszólítania az állami döntéshozókat arra, hogy végett vessenek az eddigi
gyakorlatnak. A TÖOSZ-nak az önkormányzati és közigazgatási reform melletti elkötelezettségét kinyilvánítva
kell felhívnia a kormányzat ﬁgyelmét, hogy a strukturális
változtatások önmagukban nem eredményezhetnek érdemi változást. Továbbá, hogy közösen határozandók meg
ama közszolgáltatások, amelyeket valamennyi magyar
állampolgárnak az önkormányzatok közreműködésével
az államtól meg kell kapnia, s amennyiben egy-egy települési önkormányzat ennek feltételeit tartósan képtelen
megteremteni, a szubszidiaritás elvének megfelelően kell
államilag garantálni az adott kistelepülésen élők számára
a teljes körű közszolgáltatást. E tekintetben külön is értelmezhető az általános iskolai oktatás, hiszen hat évre előre
látható a gyereklétszám és megfelelően tervezhetővé válik
a jövő. A megszűnő kisiskolájú településeken élő gyerekek
számára meg kell szervezni az iskolába járás korrekt módját. Ezt a munkát kistérségenként elemezve apró munkával lehet csak elvégezni, és nem támogatható a pénzügyi
szabályozók általi ellehetetlenülés folyamata.
Az elnök hangsúlyozta, hogy az önkormányzati és közigazgatási reform csakis széles körű politikai és társadalmi
konszenzus keretében valósulhat, mert a változásoknak
és változtatásoknak hosszú távra kell hatniuk és hosszú
távon kell érvényesülniük. Ezért szükséges felhívni valamennyi politikai párt ﬁgyelmét arra, hogy az önkormányzati és közigazgatási reform nemzeti ügy, amelyet
együttműködéssel lehet és kell megvalósítani.
Az országos önkormányzati szövetségek közötti együttműködésről szólva az elnök elmondta, hogy a TÖOSZ
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kísérlete, amely az intézményes párbeszéd fórumának
megteremtésére irányult, nem eredményezett sikert. Ezért
a TÖOSZ – a hét szövetség esetenkénti közös fellépésének
kezdeményezését fenntartva – keresi az egyes szövetségekkel való együttműködés lehetőségét, amelynek eredményeként ezen a küldöttgyűlésen ő és MÖOSZ elnöke
ünnepélyeses aláírja a TÖOSZ és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége közötti együttműködési megállapodást. Elmondta még, hogy a TÖOSZ-nak a társszövetségek közül elsődlegesen a Községi Önkormányzatok
Szövetségével, illetve a Megyei Jogú Városok Szövetségével sikerült többnyire konkrét ügyekhez kapcsolódóan
együttműködést kialakítani.
Ehhez hozzá tette, hogy a TÖOSZ érdeke az önkormányzati érdekérvényesítés hatásfokának növelése, de
látszategyüttműködések fenntartásával továbbra sem
kívánja a maga akcióképességét csökkenteni. Hangsúlyozta, hogy a TÖOSZ szakmai elismertsége az elmúlt
esztendőkben a kormányzati szervek, az országgyűlési
képviselők, az önkormányzatok körében, a civil szférában és a sajtóban is – minden nehézség ellenére – tovább
növekedett, s egyre több szervezet és szerveződés keresi
szövetséggel az együttműködés lehetőségét, felismervén,
hogy a TÖOSZ nélkül önkormányzati érdekképviselet
nincsen.
A TÖOSZ elnöke szólt néhány szót arról is, hogy május 1-jével új korszak nyílik Magyarország és a magyar
önkormányzatok életében, s hogy erre a történelmi jelentőségű változásra a TÖOSZ szerény lehetőségeit felhasználva – megyei rendezvényeken, konferenciákon,
az ÖNkormányzat hasábjain, a honlapján – igyekezett
felkészíteni az önkormányzatok vezetőit. Emellett az uniós csatlakozáshoz kapcsolódóan szoros együttműködést
alakított ki a Belügyminisztérium meghatározó személyiségeivel és szervezeteivel.
Megemlítette, hogy Herczegh György miniszteri biztos
személyesen vállalt szerepet a TÖOSZ rendezvényein, s
hogy a BM Önkormányzati EU Információs Központtal rendszeres a TÖOSZ kapcsolata. Bejelentette, hogy
a TÖOSZ a közeljövőben kialakítja az együttműködés
kereteit annak érdekében, hogy az önkormányzati uniós
pályázatok minél sikeresebbek legyenek.
Legelőbb a TÖOSZ történeti-történelmi szerepét méltatta hozzászólásában Lamperth Mónika belügyminiszter is, aki a résztvevőket az elnök által idézett köllneri
kijelentésre emlékeztetve jegyezte meg, hogy a kormány
nemcsak akkor önkormányzatpárti, ha az önkormányzat
kormánypárti. Egyebek között bejelentette, hogy a kistérségi társulásoknak a közszolgáltatások hatékonyabb ellátására, a kistérségi ügyintézés korszerűsítésére 7 milliárd
forintja van a belügyi tárcának, s kérte a közigazgatási
reform e szintjének sikeres megvalósításához a TÖOSZ
segítségét.
A kibontakozó vita után a küldöttgyűlés elvégezte szokásos évi munkáját, néhány belső ügyben határozatokat hozott, némileg módosította az alapszabályt. Zongor
Gábor főtitkár pedig néhány fontos mondattal egészítette ki a küldötteknek korábban eljuttatott írásos dokuÖNKORMÁNYZAT

12

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

mentumok egyikét, amely szerint a beszámolási időszak
– törvényhozást befolyásoló – legnagyobb TÖOSZ-sikere
a négypárti konszenzussal megalkotott, a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
módosítása volt. Bár a köztisztviselői törvény módosítása
részeként végrehajtott változtatás több elemében jelentős
és pozitív változást hozott, mégsem lehet lezártnak tekinteni az ügyet. Nem megnyugtató ugyanis a költségtérítés
szabályozása, valamint nem sikerült megfelelően rendezni
a társadalmi megbízatású polgármesterek egyéb juttatásának kérdését. Különösen sajnálatos, hogy a polgármesteri
bérek és tiszteletdíjak helyi feszültségeket váltottak ki több
kistelepülésen, mivel a költségvetés elégtelensége következtében a törvényi emelés mértékét többen túlzottnak
és ﬁnanszírozhatatlannak minősítették. Mivel a központi
költségvetésben nevesített módon nem szerepel a béremelés fedezete, csupán a településüzemeltetési normatíva része, ezért válhatott egy jó irányú és szükséges változtatás
újabb helyi konﬂiktusok forrásává.
A főtitkár elmondta, hogy az írásos dokumentumban
megfogalmazott igények a megyei rendezvényeken elhangzottakon alapulnak, am elyek teljesítéséhez a TÖOSZ
partnerekként igyekszik megnyerni a parlamentben ülésező önkormányzati vezetőket, hogy újabb négypárti módosító indítványok születhessenek, mert valamennyiünk
érdeke, hogy az önkormányzatok megőrizzék működőképességüket, s hogy a települések lakói ne látszatautonómiákban éljenek.

2004. április 21., Budapest
Egyeztető megbeszélésen vettek részt a parlamenti pártok
képviselői (Jauernik István – MSZP; dr. Kovács Zoltán –
Fidesz; Gulyás József – SZDSZ; dr. Gémesi György – MDF),
az önkormányzati szövetségek képviselői (Dr. Wekler Ferenc – KÖSZ; dr. Gémesi György – MÖSZ; Varga István
– MJVSZ; dr. Dombóvári Ottó – MÖOSZ; dr. Zongor Gábor – TÖOSZ), valamint a Belügyminisztérium részéről
dr. Bekényi József és dr. Víg Ilona.
Az önkormányzati szövetségek képviselői egyöntetűen
kérték, hogy az időközben megjelent 65/2004. (IV. 15.)
kormányrendeletben szerepeltetett – a 2004. évi önkéntes többcélú kistérségi társulások megalakulását segítő
ösztönző rendszerre vonatkozó – pályázat határidejét
hosszabbítsák meg. Ez később megtörtént, ám a pályázati feltételek előzetes egyeztetés nélkül jelentek meg a Belügyminisztérium honlapján.

2004. május 18., Budapest
A TÖOSZ titkársága április 20-ai dátummal kapta meg
a Belügyminisztérium illetékes osztályától az egységes
közszolgálati törvény általános része kormányzati előterjesztésének márciusi tervezetét, amelyről az illetékesek április 22-éig kértek véleményt. Ezt a határidőt nem lehetett
betartani. A TÖOSZ szakértője kimutatta, hogy a tervezet
egy 2003. december 10-ei kormányhatározat végrehajtása érdekében készült, s szakmailag megalapozatlan, mivel a különös rész szabályozása híján az általános részről

2004. augusztus 26–27., Zalakaros
A kihelyezett elnökségi ülés kiemelt témája a közigazgatási reform volt, különös tekintettel a többcélú kistérségi
társulások megalakulására, valamint a 2005. évi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről szóló tájékoztatóra. Az elnökség megtárgyalta a TÖOSZ érdekképviseleti és érdekvédelmi stratégiájáról szóló előterjesztést
és a stratégia készítésére vonatkozó ütemtervet. Döntött
a 2004. évi Köllner Ferenc-emlékdíj odaítéléséről (a magas kitüntetésben utóbb dr. Szabó József, Bihartorda község polgármestere részesült).

2004. szeptember 21., Budapest
A kibővített elnökségi ülésen meghívottként részt vett
Draskovics Tibor, a Gyurcsány-kormány által posztján
megerősített pénzügyminiszter is, mivel a tanácskozás
tárgya volt az önkormányzati igényeknek Medgyesssykormány általi kielégítésének értékelése, s a Gyurcsánykormánnyal szemben támasztott igények megfogalmazása. Ennek a napirendi pontnak az első részéhez elnökség
irányadónak tekintette a TÖOSZ 2003. és 2004. évi küldöttgyűlésének testületi álláspontját.
A kibővített elnökség tagjai megállapították, hogy
a Medgyesssy-kormány ha részlegesen is, de teljesített jó
néhány TÖOSZ-követelést. Módosíttatta a parlamenttel
a területfejlesztési törvényt; kidolgoztatta a komplex kistérségi együttműködési rendszereket; „visszszerveztette” az ügyviteli alkalmazottakat; részben kártalaníttatta
az 1993–95 közötti időszakban gázközmű-vagyont létesítő önkormányzatokat; lehetővé tette a polgármesterek
korkedvezményes nyugdíjazását, s a több éve kiemelkedő
tevékenységet végző polgármesterek állami elismerését;
a Duna Palota részbeni önkormányzati használatának
lehetővé tételével megkezdte az Önkormányzatok Háza
Program teljesítését; felmérette a települési önkormányzatok informatikai eszközökkel és programokkal való
ellátottságát, s hozzálátott a hiányok megszüntetéséhez.
Mindazonáltal az elnökség azt is megállapította, hogy
a Medgyessy-kormány igen sok elvárásnak még részlegesen se tett eleget. Ilyen többek között az önkormányzati
ﬁnanszírozási rendszer átfogó felülvizsgálata; a költségA TÖOSZ szakértőjének dolgozata Vélemény az egységes közszolgálati törvény koncepciójáról a 2317/2003. (XII.10.) Korm. határozat és a márciusi kormányelőterjesztés tükrében
címmel a TÖOSZ honlapján olvasható.)
*

A közszolgálati reform irányairól, az egységes közszolgálati törvény megvalósításának programjáról szóló
2317/2003.(XII.10.) kormányhatározat döntött a köztisztviselők, a közalkalmazottak jogviszonya egységes
elveken alapuló szabályai kidolgozásának szükséges voltáról. A határozatból következett, hogy a közszolgálat
foglalkoztatás- és létszámstruktúráját át kell tekinteni,
ennek ismeretében fel kell mérni az egységes szabályozás
hatályba lépésének esetleges társadalmi, költségvetési hatásait, különös tekintettel a foglalkoztatásban és az illetményrendszerben bekövetkező változásokra. Az országos
önkormányzati érdekképviseleti szövetségek az egységes
közszolgálati kerettörvény koncepciójáról készített, egyeztetett állásfoglalásukban ezért rögzítették, hogy a törvény
megalkotásával egyetértenek. A jogalkotási folyamat tapasztalatai azonban okkal ingatták meg őket.

INGATÓ

felelősen nem lehet dönteni. Emiatt a TÖOSZ elnöksége
határozatba foglalta, hogy a tervezetet nem támogatja*.
Miután a parlament 2004. május 10-én megalkotta
a többcélú kistérségi társulásról szóló, 2004. június 30án hatályba lépő törvényt, a TÖOSZ elnöksége megállapította, hogy a szabályozás és az ösztönző pályázati
rendszer között nincs teljes összhang, ezért fontosnak
tartotta egyeztetett jogértelmezéssel segíteni a települési önkormányzatokat a társulások sikeres létrehozatalában. Kezdeményezte, hogy a többcélú kistérségi társulások 2005. évi ösztönző támogatására legalább 25–30
milliárd forint többletforrás kerüljön be a következő évi
költségvetésbe.

vetési normatívák belső tartalmának újraszabályozása;
az önkormányzatok pénzügyi és törvényességi ellenőrzési
rendszerének hatékonyabbá tétele; a pályázati rendszer
felülvizsgálata; a kistérségi megbízotti rendszer önkormányzatbarát átalakítása; az önkormányzatok használatában, de egyházi tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonrendezése; az érdemi önkormányzati érdekegyeztetés
rendszerének kialakítása; a kormány és az önkormányzati
szféra közötti, a ciklus végéig szóló átfogó együttműködési
lehetőség megteremtése.
Az új kormánnyal szemben támasztott igények egy része nyilván a fentiek teljesítése, ám az elnökség álláspontja szerint a követelések körét nem szabad a kormánynak
a költségvetési hiány miatt korlátozott lehetőségeit meghaladó mértékben bővíteni. Az elnökség ezzel szemben
igényelte, hogy az új kormány ismerje el: Medgyessyék
az önkormányzatokra ruházott állami feladatok ellátásához szükséges forrásokat – az előző kormányokhoz hasonlóan – csak részlegesen folyósították, s emiatt az önkormányzatok zavartalan működése veszélyeztetve van.
Az elnökség úgy foglalt állást, hogy a Gyurcsány-kormány
az önkormányzati ﬁnanszírozási reformmal egyidejűleg
vállaljon kötelezettséget az önkormányzati szféra pénzügyi konszolidációjára és annak ütemezett megvalósítására; működéselvű korszerűsítésre irányulóan folytassa
a közigazgatási reformfolyamatot, valamint meghirdetett
programjának megfelelően a 2005. évet tekintse a falu
évének, s a kistelepülések sajátos problémáinak megoldására törekedjen.
A TÖOSZ vezető testületének tagjai elsősorban azt várták Gyurcsány Ferenctől, hogy a TÖOSZ képviselőit felelős
tárgyalópatnereknek tekintse, akiket a döntések előkészítéséből csak a maga rovására hagyhat ki, s akikkel szót érteni a legfőbb érdeke. Ha a politika köntörfalaz, márpedig
azt teszi, azáltal minden kormányt befalaz. Ezen a falon
rést ütni civil naivitás, ám ezt a falat a proﬁ kurázsi ledöntheti. Ami Medgyessy után Gyurcsány Ferencnek némi
esélyt adhat a tartós kormányzásra, az az őszinte szó.
Folytatás: A TÖOSZ munkája Gyurcsány idején
Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

13

ÖNKORMÁNYZAT

Schrick István polgármester,
a Rácalmási Faluvédő Egyesület tagjaként tartotta Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár
keze alá a nemzetiszínű szalagot. Ez tavaly, az önkormányzati választás
előtt, augusztus 19-én történt, a Phare-pénzből is felújított Jankovich-kúria avatása alkalmából, az önkormányzat és a helyi faluvédők által együtt rendezett ünnepen.

PORTAPOLITIKUSOK
AVAGY A FEKETE GÓLYA BÁBÁI
Az építésének kétszázötvenedik évfordulójára felújított Jankovich-kúria
Rácalmás legfőbb büszkesége. Jankovich Miklós, Fejér vármegye főispánja egykori, ma is festői környezetű
épületének jellegzetes része a hétnyílású udvari árkádsor. A Rácalmási Faluvédő Egyesületre pedig az jellemző,
hogy odabent az avatás óta eltelt négy
hónap alatt öt kiállítást rendezett.
Schrick István 1990-től polgármestere Rácalmásnak; előtte egy évig tanácselnöke volt ennek a Fejér megyei,
Duna-parti falunak. Első polgármesteri győzelmét független jelöltként
aratta, még társadalmi szervezetek
se támogatták. Függetlenségét azóta
is őrzi, de négyszeri újraválasztásában a Rácalmási Faluvédő Egyesület
(RFE) segítette. Az a szervezet, amelyik az évek során valóságos egyeduralomra tett szert a községben: 1994
óta minden képviselő ennek az egye-

sületnek a jelöltjeként jut be a testületbe.
Schrick István létrejöttének okával
vélelmezi a civil kompánia sikereit:
a helybéliek a pártpolitikától igyekeztek a falut védeni.
– A köztársaság kikiáltása utáni első
helyi választás során létrejött rácalmási képviselő-testületet végletesen
megosztották a pártpolitikai, ideológiai viták és torzsalkodások – emlékezik a polgármester. – Éjszakákba nyúló üléseken marakodtak a képviselők
a pártok ügyein, miközben a helyi teendőkre alig maradt idő. Ezért nem
tudtuk elkezdeni sokáig a szennyvízcsatorna-beruházást. A lehetséges
pártelőnyök kiküszöbölése céljából
még hidat se akart építtetni a Duna
holtágára az első testület, amit a helyi
polgárok többsége zokon vett, s a Rácalmási Faluvédő Egyesületet 1994 elején ez a többség alakította meg.

A fekete gólya csak része a rácalmási faluvédők szorgalmazására 1966-ban jogszabályilag védetté nyilvánított Nagyszigeten, meg a hozzá tartozó zátonyszigeteken és átfolyásokban
honos igen gazdag faunának (madarak: réti sas, halász sas,
kerecsensólyom, kis kócsag, szürke gém, bakcsó, cankó, kislile, füles kuvik, réti tücsökmadár; hüllők: fali gyík, fürge gyík;
kétéltűek: barna ásóbéka, varangy, zöld levelibéka, erdei béka, tarajos gőte; halak: kecsege, réti csík, lápi póc), ﬂórának
(fák: kocsányos tölgy, magas kőris, virágos kőris, mezei szil,
zöld juhar, éger; cserjék: veresgyűrűs som, fekete bodza, kecskerágó, varjútövis, galagonya, iszalag, hamvas szeder; aljnövények: hóvirág, gyöngyvirág, tőzike, fekete nadálytő, óriás
csenkesz, erdei-pajzsika).
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Nem tekinthető véletlennek, hogy
a választásokon kizárólag az egyesület jelöltjei jutottak be a tíztagú képviselő-testületbe, s hogy a polgármester
is a faluvédők jelöltje volt.
Nem vesztegették az időt. Azonnal
megszavazták az első és legfontosabbnak ítélt beruházásokat, a csatornahálózat megvalósítását, a hidat a holtág fölé, a szennyvíztisztító és a telefonhálózat építését. Elkészültük pedig akkora hitelességgel ruházta fel
az egyesület jelöltjeit, hogy azóta is
minden választáson tarolnak.
A 2006-os önkormányzati választáson már olyan meggyőző volt az faluvédők fölénye, hogy a legrosszabb
eredménnyel végzett jelöltjük után
következő legeredményesebb pártinduló között százötven szavazatnyi
különbség volt.
A polgármester úgy véli, hogy sikereiknek egyetlen titka van: ígéreteiket a falu lakóinak igényei alapján
rangsorolják, s csakis olyasmit ígérnek, amit aztán képesek teljesíteni.
Az egyesület tagjai hagyományosan
estébe, néha éjszakába nyúló utcagyűléseken térképezik fel a helybéliek
gondjait, s akár udvarokba, lakásokba
bekéretőzve is, négyszemközt törekszenek a közhangulat fürkészésére.
A szervezet mintegy száz tagja nemcsak négyévente, a választások közeledtével aktivizálódik: több
nagysikerű civil akciót szerveztek

LILIOMOK

Liliomligetet telepítettek a rácalmási faluvédők az 1956-os forradalom fél évszázados évfordulója alkalmából a nagyközség
56-os emlékműve köré. Az íriszliget előző évi telepítése után
azért döntöttek a sásliliomok mellett, mert ezek a virágok igénytelenek, színesek, változatosak és tartós virágzásúak. Amikor
kiderült, hogy a rácalmási kertekben a sásliliomok csak két-

Értékként ápolják a faluvédők a Pajzs család síremlékét, amelyen a keresztre feszített Krisztus olyan emberre hasonlít, mint
aki nem beletörődéssel, hanem haragban
szenvedte el borzalmas halált.

A Jankovich-kúria, meg a pincéje, amit pokolpincének neveztek,
ahol az egyik Jankovich-utód elkártyázta a vagyonát.

A rácalmási faluvédők honlapjáról:
 Az egyesület november 25-én 34
darab díszfát ajándékozott a Révai
utca lakóinak, akik azonnal el is ültették azokat.
 Szeretnénk az íriszligethez hasonlóan gazdát találni a liliomliget gondozására. Várjuk az önkéntes társadalmi munkások jelentkezését.
 Évbúcsúztató szilveszteri mulatságot szervezünk a művelődési
házban december 31-én 20 órai kezdettel. Vacsorát a Főiskola Étterem
konyhája, zenét Gulicska Mihály
szolgáltatja. Tombola, büfé. Belépőjegy: 3500 Ft/fő. Sajnos már minden
jegy elkelt.

HONLAPRÓL

már az évek során. Ilyen például a virágos Rácalmásért mozgalom, amelynek keretében több ezer fát ültettek
a községben, muskátlisládákat szereltek a villanyoszlopokra, s virágágyásokat építettek az utak mellett.
Az egyesület kezdeményezte a Milleneumi Park építését a Barina-patak egy, addig elhanyagolt, mocsaras
kanyarulatában: most ez a település
egyik legszebb része. Különös ﬁgyelmet fordítottak a helyi szerb templomra, amit állami pénzekből szépen
fel is újítottak. Akárcsak az egykori
Teleszky-kúriát, amiben a falu művelődési háza működik. Védetté nyilváníttatták a nagyhírű, ám sokáig védelem nélkül álló rácalmási Nagyszigetet, amely többek között a ritka fekete
gólyák fészkelőhelye.
A faluvédő egyesület olyan régi,
sok helyütt feledésbe merült akciókat
szervezett és szervez, amilyen a „Szép
Porta”, vagy az „Év Kertje”. A rendszeresen beérkező több száz nevezés
alapján egy-egy esztendőben akár öthat címet is kiosztanak.
Schrick István nem tagadja, hogy
sikereik ellenére a faluvédő egyesület sem teljesen egységes, személyes
ellentétek is akadnak a tagok között,
ám ezeket képesek félretenni, vagy
éppen „kezelni”. Az mindenesetre sokat segít a szervezet egyensúlyának
és semlegességének megőrzésében,
hogy egyetlen párt tisztségviselői sem
kapnak helyet benne, s az elnöki tiszt
nem a polgármesteré: azt az alapítástól kezdve egy helyi nyugdíjas mérnök tölti be.
Pekarek János

színűek, a lakók pénzadományaiból (57 ezer forint), az önkormányzat kasszájából (20 ezer forint) egészítették ki az egyesületük hibridvásárlásra szánt pénzét (50 ezer forint), így lehetett
a társadalmi munkával létesített virágágy színpompás. A talaj-előkészítés után 160 négyzetméteren 475 liliomot ültettek el
(a virágágy becsült értéke csaknem félmillió forint).

 Gyors hírben és örömmel jelentjük, hogy az APEH értesítése szerint
településünk lakossága az ez évi adóbevallások során adójából az 1 százalékos lehetőséget felhasználva 480
ezer forintot ajánlott fel egyesületünknek. Ez igen nagy elismerése
a munkánknak Reméljük, hogy ezt
az összeget is a lakosság megelégedésére költjük el.
 Többet tehet, véleményt formálhat, javaslatait ﬁgyelembe vesszük
a jövő alakításakor. Olyan szervezet
vagyunk, amely nem politizál, csak
a falu érdekei szerint cselekszünk.
Ne várja meg, amíg felkeressük, hanem jelentkezzen valamelyik elnökségi tagunknál. Várjuk!
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A Himnusz dallamaira, katonai tiszteletadással emelkedett magasba az erős kéz szorította szőlővesszős megyezászló január 4-én
Kaposváron, a Megyeháza előtti téren. Ezzel
vette kezdetét az immár 12. alkalommal megrendezett Somogyi Megyenap, amely ezúttal is gazdag programokkal várta az érdeklődőket.

Somogyország

ÜNNEPELT

Az aula lépcsőfordulójában, Szent
László mellszobra mögött Sárdi Árpád, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke avatta fel az új közgyűlés tagjairól készült tablót. Mint mondta:
hatan valamennyi tablón szerepelnek,
hiszen az önkormányzati rendszer
kezdete óta tagjai a közgyűlésnek.
Szikra János, 85 éves fonyódi festőművész alkotásaiból nyílott kiállítás
a Megyeháza Galériában. A Balaton
fény–árnyék-játékait, a tóparti látványt ezer színben megjelenítő alkotót Hídvégi József, Fonyód polgármestere és Gelencsér Attila, a megyei
közgyűlés elnöke köszöntötte. Képeiről maga az alkotó beszélt.
A programsor az Esélyek Háza
munkatársai által szervezett Párbeszéd a közéletben című konferenciával folytatódott.
– Először otthon, a családban kell
elkezdeni a kommunikációt, a feleséggel, a gyerekekkel, majd jöhet
a szomszéd, és folyamatosan tágulhat a kör. Évek múlnak el, hogy nem
mondjuk ki életünk párjának: szeretlek. Vajon így képesek vagyunk-e
a párbeszédre? – tette fel a kérdést köszöntőjében Gelencsér Attila. – Nagy
a szakadék a szavak és a tettek között
– fűzte tovább a szót a megyei elnök,
aki – mint mondta – azt tapasztalja:
amikor a politikus ellép a mikrofon
mellől, elég néhány perc, s már teljesen másként beszél, másként gondolkodik.Ez pedig hiteltelenné teszi
a szónokot.
ÖNKORMÁNYZAT
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Igazságosabb és testvériesebb világot! című nyitóelőadásában Korzenszky Richárd tihanyi perjel egyebek
mellett arról beszélt, hogy az istenhit
a legszemélyesebb döntés, a vallás pedig teljesen átalakítja az életet, amelyet nem élhetünk le anélkül, hogy ne
létezzen számunkra az igaz, a szép, a
jó fogalma és valósága. A perjel elmondta: pártpolitikával nem foglalkozhat egyházi személy, viszont
minden hívő számára kötelező, hogy
keresztény meggyőződése szerint kivegye részét a közügyek alakításából. Utalt az egyház társadalomkritikai szerepére is, hiszen ahol nincs
igazságosság és béke, ott mindenképpen szólnia kell. Az pedig a politikai
érettség fokmérője, hogy tudunk-e
különbséget tenni a hivatalos egyházi megnyilatkozás és az állampolgárként tett, szabad, személyes megszólalás között.

Romsics Ignác történész, akadémikus az etnikai ellentétek kezelésének technikáiról értekezett, számos
szemléletes példát felsorakoztatva
a világ különböző országaiból. A liberális demokráciák konﬂiktusmegoldó képességéről éppúgy szó esett,
mint ahogy az elfogadhatatlan lakosságcseréről, a kitelepítésekről. A történész szerint a sikeres, erkölcsileg is
elfogadható népességmozgás gondos
tervezést igényel, s a kényszerítés helyett az önkéntesség elvén, a végrehajtást pedig nemzetközi ellenőrzés
alá kell vonni.
– Finnország lakóinak 6 százaléka
anyanyelvi svéd. Ezért a finneknek
kötelező svédül, a svédeknek ﬁnnül
tanulniuk – említette példaként az
akadémikus. – A helsinki egyetem is
kétnyelvű, mint ahogy az élelmiszerek felirata is.
György Péter esztéta, médiakutató,
egyetemi docens A hely és a közösség a XXI. században címmel tartott
előadást. Többek között az identitáskeresésről szólt. Mint megjegyezte:
a holocaust hosszú árnyéka ránk is
vetül.
Rozsos István kaposvári orvosprofesszor A történelem kulcsa címet adta
mondandójának. Arra utalt: világlátásunkat gyakorolt hivatásunk is
meghatározza. Életünket – hasonlóan a műtéthez – meg kell terveznünk, majd végrehajtani és befejezni.
A történelemben is állandóan műtét folyik: szavakkal, intézkedésekkel
operálunk, ám azzal a különbséggel,
hogy itt soha nem alkalmaznak érzéstelenítést. Mindenkinek magának kell
éreznie-átélnie a fájdalmat. A globalizált világ – mondta – nem foglalkozik

a széppel, a jóval, az igazzal. A pénz,
az elismertség, a hatalom a legfontosabb. A nevelést is mellékesnek ítéli; sőt, már megjelent az antipedagógia, amely egyaránt lélekgyilkosnak
tartja a családi és az iskolai nevelést.
Végezetül azt mondta: az embernek
személyesen kell számot adnia, s ha
ezt naponta teszi, akkor csökkentheti botlásait.
Másnap a kaposvári kistérség meghatározó településén, Somogyjádon
a közelmúltban átadott, impozáns
sportcsarnokban folytatódott a rendezvénysorozat. Abban a községben,
amelynek egykori iskolaigazgatója,
Stamler Imre és jelenlegi alpolgármestere, Tokaji Lajos felkérésére írta
meg Illyés Gyula 1967-ben Az éden
elvesztése című oratóriumát. A negyven évvel ezelőtt született műből is
hangzottak el bölcseleti részletek
az ünnepi közgyűlésen, a somogyjádi ﬁatalok pedig azt igazolták produkcióikkal: nemcsak a drámajáték
elkötelezettjei, hanem a népzenének,
a néptáncnak is.
Bencze Ilona, a Somogyból induló Jászai-díjas színésznő prózával és
dallal vallott a szeretet és a vágyott
béke erejéről.
Lőrinczné Kiss Ilona, az épülő-szépülő házigazda település polgármestere, Somogyjád jelenéről, valamint
a kellő bölcsességgel és előrelátással
hozott önkormányzati döntésekről
szólt, továbbá a szomszédos Várdára
települt, néhány éve elhunyt világhírű festőművészről, Szász Endréről
is beszélt.
A művész özvegyének köszönhetően egy szép Szász-faliszőnyeget is
belekomponáltak a színpadképbe.

Több somogyi országgyűlési képviselő is részt vett az ünnepi közgyűlésen, köztük dr. Suchman Tamás, aki
köztudottan rajong a régi könyvekért,
iratokért. Egy 1832. február 6-án kelt
dokumentumot annak idején egy csésze kakaóért és egy kiﬂiért „privatizálta”, de mint megjegyezte, most jó
szívvel válik meg a reformkori oklevéltől, és adja át a megyegyűlés elnökének azzal az üzenettel: ma is reformokat élünk meg, s meg kell változtatni a rólunk kialakult képet.
Gelencsér Attila ünnepi beszédében a közös jövőképről beszélt és öszszefogásra, felelősségvállalásra buzdított. Mint mondta: egyik fő célja,
hogy visszaszerzi a közjó szolgálatába vetett hitet. – Az 509 évvel ezelőtti pecsét- és címeradományozás óta
nagyot fordult a szakállas idő, és évszázadok hagyták itt lenyomatukat,
üzenetüket, kincseiket, közös örökségünket – mondta. – Nekünk, késői
utódoknak csupán egy dolgunk van:
jól sáfárkodni, és nem visszaélni közös javainkkal, lehetőségeinkkel, kötődéseinkkel, kapcsolatainkkal, amit
úgy hívnak: Somogyország, s ahol
340 ezren próbálnak élni, miközben
nagyrészük folyamatosan harcol a léttel, a létért; mert ma a korábbiaknál
sokkal komolyabb küzdelem folyik
a megélhetésért, a munkahelyért és
csak bízhatunk abban, hogy valamikor kiszámíthatóbb lesz a jövő.
A megyenapi ünnepi közgyűlés
díszvendége a hetvenedik születésnapját ünneplő Vizi E. Szilveszter,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. A professzor egyebek mellett a tudás hatalmáról beszélt, és azt
hangsúlyozta, hogy manapság nem
a katonai erejük és nagyságuk alapján
rangsorolják az országokat, hanem
sokkal inkább szellemi képességeik
alapján. Az MTA elnöke utalt az ünnepi közgyűlés elején elhangzott Jókai Anna-vers „mértékadó értelmiség
minden mérték nélkül” sorára, és felhívta a ﬁgyelmet az értelmiségiek felelősségére, amely abban rejlik, hogy
az írástudók megosztják tudásukat
a polgárokkal, és kimondják az igazat ott, ahol polgárjogot nyert a hazugság.
Ezt követően kitüntetéseket adtak
át. A kitüntetendő személyekről még

Suchman Tamás reformkori okiratot adott át Gelencsér Attilának, a megyegyűlés
elnőkének. Kovács Tibor felvételei

múlt év áprilisában, a korábbi megyei
közgyűlés döntött. A legrangosabb
kitüntetést, a Somogyért elnevezésű
díjat Repa Imre professzor, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója kapta. A Somogy polgáraiért kitüntetést számos polgármester,
jegyző, s közigazgatási dolgozó vehette át. Így Csordás József gyékényesi,
Lenkey Tibor somi, Nagy Lajos balatonszentgyörgyi polgármester, dr.
Kiss Pál, Balatonföldvár címzetes főjegyzője, Tóth István és Kódai István,
a megyei önkormányzat vezető-főtanácsosai, Varga Gábor, a Somogy
Megyei Földművelésügyi Hivatal vezetője és Zöldi Aurélia, a Hild-érmes
virágos város, Nagyatád városgondnokságának igazgatója is.
Az emelkedett hangulatú közgyűlést követően a Megyeháza címertermében újabb tíz Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címmel büszkélkedő értékről készült
miniatűr képet lepleztek le. Köztük
van a Guinness-rekorder vörsi betlehem, a csökölyi fehér gyász, a babócsai basakert fehér nárciszszőnyege,
a Baláta-tó, valamint Vaszary János
festőművész és a nagybajomi születésű író, irodalomtörténész, Gyergyai
Albert életműve is.
Ezután helyezték el a megyei napilap almanachját, majd dr. Vörös
Tamás, Somogy főjegyzője mondott
köszöntőt. Egy tanmesébe ágyazva
villantotta fel, mennyire fontos, hogy
egy megyei önkormányzat kötelező
feladatain túl önként vállalt feladatokra is szánjon pénzt és ﬁgyelmet.
A Somogyi Megyenap utolsó rendezvénye a siófoki Hotel Azúrban
tartott megyebál volt, félezernél több
résztvevővel.
Lőrincz Sándor
A Települési Önkormányzatok
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Igen, Tihany önkormányzata is a TÖOSZ tagja lett, amióta az 1152 választásra jogosult
helyi lakos közül 773 szavazott érvényesen az új testületre (amelynek nyolc független és egy
MDF-es képviselője van), s amióta öt független polgármesterjelölt közül Tósoki Imre kapta
a legtöbb, összesen 319 szavazatot.

BELÉPÕK

TÜKÖRE

Mottó: „A táj és az ember összefüggő és elválaszthatatlan egységét láttam meg Zebegényben, olyan
környezetben, mely nagyon megfelelt elgondolásaimnak. Az én képeim témája ez a két dolog a világon, amihez legerősebb szálakkal vagyok hozzáfűzve: Zebegény és a családom…” (Szőnyi István).
ÖNKORMÁNYZAT
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Bartóky József utca 7. A Szőnyi István Múzeum épülete. Dr. Bartóky József egykori földművelésügyi államtitkár, majd meseíró nyaralója, ahová a kisebbik
lánya a férjével, Szőnyi István festőművésszel 1924ben beköltözött.

ZEBEGÉNY
Vác felöl közelítve jobbra kell fordulni a Szőnyi István által is megfestett,
hétlyukú vasúti híd alatt (amely fölött
Szob felé zötyög a budapesti Nyugati pályaudvarról induló személyvonat), hogy átkelvén a Malompatakon,
a balra nyíló Bartóky József úton felleljük a falu nagyhírű festőművészének egykori lakhelyét (ami ma a róla
elnevezett múzeum).
Egyenest továbbhaladva az út neve
is Szőnyi Istvánra vált, s ez út végével szemben az egyetlen magyarországi Kós Károly-tervezte templom
csúcsosodik. Ennyi nevezetesség is
bőven elég volna ahhoz, hogy az itteni 360 lakóházban élők (a 680 nyaralóépület ideiglenes lakóival egyetemben) a nagy folyó és a vadregényes Börzsöny-hegység szorításában
meghúzódó 750 éves kicsi települést
nagyra tartsák (ahogyan róla a községet tizenhat éven át vezető, tavaly
leköszönt, s a választás után díszpolgárrá tett volt polgármester, Krebsz
Ferenc fogalmazott), vagy, hogy az új
polgármester, Sinkó Vilmosné KözépEurópában egyedülállónak nevezze.

Sinkó Vilmosné a választási programját pontokra bontva írta le. Mindenki
számára értehetően, áttekinthetően, ám többes szánban fogalmazott.
• Tájékoztassuk a község lakóit a döntésekről, és vonjuk be őket a döntések
előkészítésébe!
• Munkálkodjunk a békés, alkotó légkör megteremtésén!
• Tartsuk meg a hatékony és takarékos gazdálkodást!
• Tárjuk fel és hasznosítsuk a még kihasználatlan szellemi erőket!
• Használjuk ki a pályázati lehetőségeket!
• Tegyük még vonzóbbá községünket a képző-, a zene- és színházművészet,
valamint az irodalom segítségével!
• Teremtsünk nemcsak felszereltségében, de az oktatás minőségében is vonzó általános iskolát!
• Tegyük ismét sportolásra, pihenésre alkalmassá a Duna-partot!
• Ne csak szociális segéllyel, hanem más humánus intézkedésekkel is támogassuk az idősebb, rászoruló polgárokat!
• Fordítsunk nagyobb gondot az üdülőterület polgárainak megismerésére
és gondjaira!
• Tegyük környezetünket szebbé!

PROGRAM

Az ő szavai szerint Zebegény olyan
zug a Dunakanyar közepén, ahonnan az esztergomi bazilikának csak
a körvonalai sejlenek, és a visegrádi
fellegvár nem látható, ám ahol mégis valami különös fényesség sugárzik
a hegyekből, a folyókból, de még a házak meszelt falaiból is.
Nagyra tartja ő is a faluját, de
a megválasztásakor erőegyesítő társakat keresni az első dolga volt, s e
társönkormányzatokat a TÖOSZ-ban
találta meg. Azt mondja:
– Szeretném meghonosítani az
egységben az erő szemléletet.
– Mit gondol arról, hogy három független jelölt közül éppen önt választották meg.
– Meglepett. Persze nem nagyon,
mert különben nem indultam volna. Nem gondolom, hanem inkább
érzem, hogy bíznak bennem az emberek. A többség bizalmát pedig
szerintem önkormányzati képviselőként sikerül megszereznem, mert
sokat tettem a közösség érdekében.
A pénzügyi bizottság elnökeként,
meg egy másik bizottság tagjaként.
Pedig a másik két jelölt itt született,
hozzájuk képest Zebegényben én egy
jöttment vagyok. Csak harmincnégy
éve költöztem ide.
– Ráadásul az eddigi alpolgármester volt az egyik ellenfele.
– Akinél csak huszonnégy szavazattal kaptam többet. És ő is sokat
dolgozott a faluért. A nyári, turistavonzó programoknak ő a szíve-lelke. Mert az 1992-től megrendezett
Zebegényiek Napja mellett 1998 óta
a Dunakanyar Művészeti Hetek rendezvényeit is ő szervezi. Talán éppen
a sok dolga miatt választottak meg
engem helyette. De ő is bekerült a testületbe.
– Jóba vannak?
– Igen.
– A turistavonzásnál maradva: éppen száz éve kaptak megbízást az akkor ﬁatal Kós Károly és társai az itteni plébániatemplom megtervezésére.
A templom elkészült és gyönyörű. Sok
turistát vonz bizonyára…
– Mielőtt folytatná, hadd jegyezzem meg, hogy erre a templomra én
különösen büszke vagyok. Itt hívő
emberek élnek. A templom katolikus.
Kós Károly protestáns volt. Az ezer-

Sinkó Vilmosné, az új polgármester, Kós Károly alkotásának is köszöni, hogy evangélikus létére a falu zárt katolikus közössége befogadta.

kétszáhatvanöt zebegényi lakos közül
csak nyolcan evangélikusok, köztük
én és a két ﬁam. Talán Kós Károlynak
is köszönhetem, hogy ez a zárt katolikus közösség befogadott.
– Az ön állítása szerint négy éve,
amikor képviselőnek választották,
ez a faluközösség elégedetlen, egymással gyakran szóba sem álló csoportokból állt, s ráébredvén, hogy ilyen légkörben jó döntéseket hozni szinte lehetetlen, minden erejével a szembenálló
felek összebékítésén munkálkodott.

A polgármesterré választása bizonyítja, hogy eredményesen. Az embereket
a politika osztotta-osztja meg?
– Nem. Hanem két, ma is jól elhatárolható felfogás, amely ellenfelekké
tette az itteniek tekintélyes hányadát.
Az egyik a nyüzsgősebb, a másik a hagyományosabb kultúrának szánna
nagyobb szerepet a faluban. Én pedig
az értékek megőrzésének híveként azt
mondom, hogy a kettő egymást kiegészítheti.
(aczél)
A Települési Önkormányzatok
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Vereb

A község a Vértes déli nyúlványán,
170 méteres tengerszint feletti magasságban, a Vereb-patak mentére települt. Első említése 1276-ból származik. Magyarok által folyamatosan
lakott település, középkori templomának azonban már nincs nyoma.
A község környéke rendkívül gazdag
régészeti leletekben. Egy honfoglaló lovasnak, a lovasberényi országút
mellett feltárt temetkezési helyének
leletei múzeumba kerültek. A Pázmándi úti dűlőben bukkantak rá a tatárjárás idején elrejtett, úgynevezett
verebi kincsre.
A településen 640 a választásra jogosult állampolgárok száma, közülük
415 szavazott érvényesen, a három
független polgármesterjelölt közül
a korábbi polgármester, Kurcz Mária
kapta a legtöbb, összesen 218 szavazatot. A héttagú képviselő-testületbe
nyolc független jelölt szeretett volna
bekerülni, ez egyiküknek értelemszerűen nem sikerült.
A testületet a polgármester szerint
az a felismerés késztette belépni a leg-

nagyobb önkormányzati érdekszervezetbe, hogy ez a szövetség elkötelezett a kistelepülések iránt.
– Részt kívánok venni a munkában – mondja Kurcz Mária –, hogy
bebizonyíthassam: a falu már nem
olyan, ahogyan az emberek többségének képzetében él, azaz nem öreg
és buta emberek lakhelye. Az alig
nyolcszáz lakosú falvakat nem veszik
számításba, holott a csendes többség
mi vagyunk. Az emberek hetven százaléka kétezernél kevesebb lakosú településen él, tehát tévedés azt hinni,
hogy városra épülő a megyei településszerkezet. Számos példát látunk
más országokban arra, hogy akár egy
százlelkes kis község is korszerű, életképes lakóhely lehet. A munkámmal
szeretném segíteni, hogy ez náluk is
így legyen.
J. K.

Kisvejke
Középkori halmazfalu Tolnában, régebben Magyarvejkének nevezték
(amiként a két faluval odábbi Nagyvejke Németvejke volt). A múltjáról keveset tudunk. Temploma csak
a múlt század eleje óta van, jelenlegi
közművesítettsége azonban irigyelhető. A százegynéhány porta szennyvízét is csatorna vezeti el. A vejkei híreket kábeltévé sugározza.
Abban volt látható-hallható a legutóbbi választás eredménye. A 317
választásra jogosult lakos közül 212

Bács-Kiskun Megyében három település önkormányzata lett a TÖOSZ tagja, egy városi és két községi képviselő-testület döntött így a megválasztása után: a lajosmizsei,
a mátételki és a szanki.
A tízezernél több lakosú Lajosmizse 9142 választópolgára közül 4122 szavazott érvényesen, s ﬁdeszes többségű,
17 tagú testületet választott. Polgármesternek a három
független jelölttel szemben 2437 szavazattal Basky Andrást, a FIDESZ–KDNP, a Lajosmizse Városért Egyesület
és a Nemzeti Fórum közös jelöltjét tette meg.
A hatszázegynéhány lelkes Mátételke 482 választópolgára közül 374 szavazott érvényesen, s csakis független jelölteket választott a héttagú testületbe. Polgármesternek
a Fidesz jelöltjével szemben 312 szavazattal Bényi Józsefnét választotta.
A két és félezer lakosnál népesebb Szank 2033 választópolgára közül 1200 szavazott érvényesen, 5 fideszes
és négy független jelöltet juttatott a kilenctagú testületbe,
s a három független polgármesterjelölt közül Patkós Zsolt
kapta a legtöbb, összesen 527 szavazatot.
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szavazott érvényesen, megválasztván
az öttagú független testületet, s polgármesterré emelte az erre a tisztségre
pályázó három független jelölt egyikét. Senkit se lepett meg, hogy az 1990
óta tiszteletdíjas polgármester, Höﬂer
József ötödszörre is megkapta a legtöbb, ezúttal 146 szavazatot.
A TÖOSZ-ba való belépésről nem
mond sokat, inkább arról tájékoztat,
hogy a négyszáznegyven lelkes falu
százhúsz cigány lakosának köszönhetően van elegendő gyerek az ősszel
felújított óvodában, amelyet tornaszobával bővítenek, meg hogy a német mellett végre a cigányoknak is
sikerült kisebbségi önkormányzatot
választani, remélhetően sikerrel fognak pályázni. Merthogy a régi-új polgármester a gyakorlatból ismeri a pályázás előnyeit. Tavaly előtt például
egy, az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz benyújtott pályázat
eredményeként építhették ki a szélessávú ADSL-t, s a környező három
kistelepülésnek is megteremthették
a lehetőséget a csatlakozáshoz. Tavaly
az év végén adták át egy utca az utolsó partfalszakaszát, az erre költött
5,3 millió forint nyolcvan százalékát pályázaton nyerték. A hátrányos
helyzetű és a többgyermekes családoknak kiosztott 25 élelmiszercsomagot a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtott pályázatuknak
köszönhetik. A Leader-programra
benyújtott három tervükben rendez-

Baranya Megyében hét település önkormányzata lett
a TÖOSZ tagja, hat falué és egy városé: a bánfai, hegyszentmártoni, a katádfai, a magyarhertelendi, a magyarmecskei, az oroszlói és a sellyei kéviselő-testület tagjai
döntöttek így megválasztásuk után.
A kétszázegynéhány lelkes Bánfa 166 választópolgára
közül 136 csakis független jelölteket választott az öttagú
testületbe, s a két független polgármesterjelölt közül Szabó Miklósné 110 szavazattal győzött.
Az alig ötszáz lakosú Hegyszentmárton 362 választópolgára közül 253 szavazó négy független és egy ﬁdeszes
jelöltet juttatott az öttagú testületbe, itt is két független
jelölt indult a polgármesterségért, s kettejük közül Jakab
Gézánéra szavaztak többen, összesen 144-en.
A nem egészen kétszáz kakosú Katádfa 124 választópolgára közül 103 szavazott, a testületbe öt független jelöltet
választott, s polgármesterré a három független jelölt közül
66 szavazattal ifjú Modok Benőt emelte.
A csaknem hétszáz lakosú Magyarhertelend 552 választópolgára közül 392 a héttagú testületbe csakis füg-

vények költségeire, faluszépítésre, táborhely kialakítására kértek támogatást a kiíróktól megkapták a befogadó
nyilatkozatot, a bírálóbizottság döntésére várnak. Különben a faluban
több a munka, mint ahány embert
foglalkoztatni tudnak. A mobilposta
bevált, mert az érkező postás mindenkit ismer a faluban. Erről szívesen
mesél a tiszteletdíjas polgármester,
aki 37 esztendeje a feleségével együtt
kétszer nyolc órában látja el a közeli, 1600 lelkes Tevel postamesteri feladatait. A családi gazdaságot Vejkén
a házaspár két ﬁa gondozza. (aczél)

Závod
A kicsiny tolnai falu török pusztítás
utáni első telepesei az ide-oda vándorló rácok voltak, az 1700-as évek
elején érező németek révén egy idő
után vált német ajkúvá a település,
amelynek lakói jól alkalmazkodtak
az adottságokhoz, gyümölcstermesztést és állattenyésztést teremtettek.
A szépen gyarapodó települést a világháborúk, a kitelepítések, majd
a körzetesítések sújtották, s az 1970es években még 900 lelkes község lakóinak száma napjainkra 330-ra fogyott. A népesség öregszik, száznál
többen vannak a nyugdíjasok, kevés
a gyerek, mert ritkulnak ﬁatal házasok, az egyetlen oktatási intézmény
az óvoda, amely huszonöt óvodást
fogadhatna, de az óvodás korúk feleannyian sincsenek. Kész csoda, hogy

a porták rendezettek, s a falu szép.
Az önkormányzat nagy gondot fordít az épített és környezeti értékek
védelmére: évente félmillió forintot
áldoz a helyi védelem alá vont lakóházak homlokzata és kerítése hagyományoknak megfelelő felújítására.
Nem véletlen, hogy a jelenleg székelyek, németek és felvidékiek által lakott helyen még holland ingatlanvásárlók is megjelentek.
A legutóbbi helyi választáson a szavazni jogosult 273 lakos alig fele járult
az urnához, és 129 érvényes vokssal
választott öttagú független testületet
magának. A független polgármesterjelölt se osztotta meg a szavazókat,
az egyedül induló Szász János Józsefet
ötödszörre is megválasztották.
Amikor rákérdezek, hogy miért
léptette be a TÖOSZ-ba a testületét, dől belőle a panasz. A támogatási
rendszer igazságtalanságáról, az állami segítség mind korlátozottabb voltáról beszél, és azt mondja, hogy nem
véletlenül volt egyedüli polgármesterjelölt, mert épeszű ember ezt a munkát és ezt a felelősséget nem vállalja. Ő maga is csak azért jelentkezett,
mert nem volt más, éppen Horvátországban időzött, amikor arról értesült, hogy nincs jelölt, ezért vetette elő
a ﬁókjából a már korábban szabályosan kiállított dokumentumot. Nyolc
éve pedig azért jelöltette magát, mert
a másik jelölt szerinte romlásba vitte
volna a faluját.

getlen jelölteket választott, s a két független polgármesterjelölt közül ifjú Kovács Gyula vetélytársánál jóval több,
összesen 324 szavazatot kapott.
A háromszáz lelkes Magyarmecske 235 választópolgára közül 194 választotta meg az öttagú, csakis független
jelöltekből álló testületet, s a két független jelölt közül
116 szavazattal Horváth Gézáné szerezte meg a polgármesteri címet.
A mintegy háromszázötven lakosú Oroszló 282 választópolgára közül 202 szavazott, ugyancsak független
jelölteket választva az öttagú testületbe, s három független jelölt közül 145 szavazattal juttatta polgármesteri
székhez Szabó Józsefet.
A háromezer lakosnál népesebb Sellye 2551 választópolgára közül 1314 szavazott, a tizenegy tagú testületbe
10 független és egy MSZP-s juttatott, a 3 független és egy
ﬁdeszes polgármesterjelölt közül a független Förster Gyula Béla 579 szavazattal győzött.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a választások
után hét község képviselői léptették be a TÖOSZ-ba ön-

Csesznek

A faluban egykor a föléje magasodó
vár őrségének adózásra nem kötelezett tagjai éltek. Önálló jobbágyfalunak először az 1700-as évek közepén
nevezték, hatvan évvel azután, hogy
Bécs ellen vonuló törökök fölégették.
Népessége a biztonságosabb időszakokban gyarapodott, a településnek
egy ideig járási székhelyként vásárjoga volt, majd mezőváros lett, városi múltját egy pecsét dokumentálja, amelyen a Csesznek város pötsétje
körirat olvasható. A lakosság többsége
jobbágy volt, egy része állattenyésztésből élt, makkoltatással is hizlalta
a kondát, s igen szépek voltak a gyümölcsöseik. Dívott a kendertermelés és -feldolgozás is. Az óriási erdők
adottsága fejlesztette ki a helyi fafaragást és a sokáig gyakorolt szénégetést. Meszet is égettek, a kézműipart
a takács céh képviselte. A nagy gróﬁ
fölterületeket csak a második világháború osztották szét, az erdő jó része
állami tulajdonba került, majd termelőszövetkezet alakult, ami később – a
közös tanácsi közigazgatás idején – a
két szomszédos község, Bakonyoszlop

kormányzatukat: Alsóvadász, Berente, Farkaslyuk, Füzérkajata, Kázsmárk, Rudolftelep és Vilmány.
A mintegy másfélezer lakosú Alsóvadász 1126 választópolgára közül 921 szavazott, kilenctagú képvislő-testületébe 8 független és egy ﬁdeszes jelöltet juttatott, a két
független jelölt közül 640 szavazattal Kiss Lászlóné lett
a polgármester.
A csaknem ezerlelkes Berente 775 választópolgára közül 553 szavazott, héttagú képviselő-testületébe csakis
független jelölteket juttatott, a két független jelölt közül
460 szavazattal Juhász József lett a polgármester.
A másfélezernél több lakosú Farkaslyuk 1326 választópolgára közül 800 szavazott, héttagú képviselő-testületébe 4 független, 3 szocialista és 2 ﬁdeszes jelöltet juttatott,
a független és a szocialista polgármesterjelölt közül a szocialista Gábor Dezső 462 szavazattal győzött.
A máfélszáz lelkes Füzérkajata 122 választópolgára
közül 103 öt független jelöltet juttatott a maga képviselőtestületébe, s a két független jelölt közül 69 szavazattal
Lupták Lászlóné került a polgármesteri székbe.
A Települési Önkormányzatok
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és Bakonyszentkirály termelőszövetkezeteivel Jóbarátság néven egyesült.
A társulás igen jól működött, erdős területeink hasznosítására faipari melléküzemágat hozott létre, hajópadlót,
parkettát, gyújtóst készített, emellett
állatot tenyésztett, és kőbányában, kőőrlő üzemben jutatta kenyérkeresethez tagjait. A 890 lakosú Csesznek
felnőttjeinek 60 százaléka a téeszben,
40 százaléka a dudari szénbányában
és a környék nagyobb gyáregységeiben dolgozott. A közös igazgatás
megszűnt ugyan az 1990-es év elején, Cseszneknek 1992 óta van önálló
polgármesteri hivatala, ám az óvoda,
az általános iskolai oktatás, az egészségügy, valamint sok egyéb látható
és láthatatlan szál elválaszthatatlanul
összekapcsolja a három közeli falut.
Mi több: Csesznek és Bakonyszentkirály önkormányzata közös új iskolát építtetett a két falu között. Kiépült
az infrastruktúra, a turizmusfejlesztésre irányulóan újították meg a falu
rendezési tervét (amelyben a várra való rálátás miden lakóház építésének
előfeltétele, s a várhegy természetvédelmi terület).
A legutóbbi önkormányzati választás alkalmából minden korábbinál
több, összesen 16 jelölt közül választott a 446 szavazásra jogosult cseszneki lakos közül 323 egy pártoktól független öttagú vezető testületet. Az öt
független polgármesterjelölt közül
pedig a legtöbb szavazatot Trieblné

Stanka Éva Renáta kapta, összesen
106-ot.
– Reni! – szólt oda neki egy beosztottja, aki felvette a kagylót. – Keresnek!
Én elmondtam, hogy ki vagyok,
s azt is, hogy miért keresem.
– Új vagyok – válaszolt a kérdésemre. – És a testület is új. De a magunk példájából tudjuk, hogy három
falu együtt mi mindenre képes. Azért
léptünk be a TÖOSZ-ba, hogy még
több önkormányzattal közösködhessünk.
– Mit gondol, miért önre szavazott
a többség?
– Csak nyolc szavazattal kaptam
többet, mint a cseszneki várkapitány,
a választók nyilván fölmérték, hogy
neki nyaranta több a dolga, mint nekem. Egyébként beválasztották a testületbe őt is.
A. G.

Söréd
A Vértes délnyugati lejtőjén, a Móriárok vonalán, Székesfehérvár és Mór
között, a 81-es főútvonal mellett
egy 483 lelkes apró, szép környezetű és teljesen közművesített falu Söréd. A neve valószínűleg Géza fejedelem feleségétől, Szent István anyjától,
Sarolttól származik, amire III. Béla
aranybullás oklevelében a Söréd-Soruuld elnevezés utal (a Soruuld török
eredetű személynév, ismertebb formájában: Sarolt, ami fehér menyétet

A nem egészen ezer lakosú Kázsmárk 702 választópolgára közül 399 szavazott érvényesen, a héttagú helyi
vezető testületbe kizárólag független jelölteket juttatott,
s egyetlen jelöltként a független Bortnyik Béla 399 szavazattal lett polgármester.
A mintegy nyolszáz lakosú Rudolftelep 609 választópolgára közül 335 juttatott képviselői helyhez hét független jelöltet, az öt független polgármesterjelölt közül pedig a többség 166 szavazattal Lukán Bélát tette meg a falu
első emberének.
A csaknem 1300 lakosú Vilmány 949 választópolgára
közül 780 szavazott. A falu kilenctagú vezető testületébe
5 független, 3 ﬁdeszes és egy civil egyesületi jelölt került.
Az egy független, egy ﬁdeszes és egy szocialista polgármesterjelölt közül a szocialista Mondreánné Lengyel Mária 376 szavazattal került a község élére.
Fejér Megyéből a fentiekben részletesen bemutatott
három község, Káloz, Söréd és Vereb képviselő-testületének tagjai léptették be megválasztásuk után a TÖOSZ-ba
önkormányzatukat.
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jelent). Volt a falu neve Serold (1152ben), Sered (1566-ban) és Seréth is
(1685-ben, amikor az összeírás szerint senki se lakta). Csak a XIX. század végén lett, immár ismét lakottan
Söréd. A villany bevezetését 1927ben kérték a helyiek, amit 1945-ben
megszerzett önállóságuk után öt évvel kaptak meg. Húsz évre rá, 1970ben már Magyaralmáshoz tartoztak,
elöljáróságuk volt 1985 és 1990 között
1990-től pedig közös körjegyzőségük
van Csókakővel. Iskolájuk 1975 óta
nincs, a negyvenegynéhány másutt
iskolás gyerek autóbuszbérletét az önkormányzat fizeti. A tavaly tízéves
óvodát tizennyolcan veszik igénybe.
Van művelődési ház, hetente egyszer
a könyvtár is kinyit, egy magyaralmási orvos minden héten kétszer rendel a faluban.
A önkormányzati választásokon
a 386 szavazásra jogosult sörédi lakos közül 178-an járultak az urnához, s valamennyien az egyedül induló független korábbi polgármesterre, Takács Mártonnéra szavaztak,
valamint öttagú független testületet
választottak.
– Úgy éreztük, hogy valahová tartozni kell – indokolta a TÖOSZ-ba
való belépésüket a régi-új polgármester. – Nem sok múlik az olyan kicsinyke településektől, amilyen a mienk, de
éppen ezért kell összefognunk. Azért
választottuk a TÖOSZ-t, mert évekkel ezelőtt kaptunk már tőle segítsé-

Győr-Moson-Sopron Megyéből hét falu önkormányzatával gyarapították a TÖOSZ-t az új helyi testületek Cakóházán, Győrladaméron, Győrzámolyon, Kisbajcson,
Oslin, Répceszemerén és Tápszentmiklóson.
A hetvenlelkes Cakóháza 50 választópolgára közül
37 szavazó juttatta képviselői helyhez a három független
jelöltet, illetve polgármesteri székhez az ugyancsak független Csepi Évát.
Az 1200 lakosú Győrladamér 1050 választópolgára
közül 714 szavazott, kilenctagú képviselő-testületébe
8 független és egy ﬁdeszes jelöltet juttatott. Az öt független polgármesterjelölt közül a megválasztott Tatai Ernő
Zoltánné 290 voksot kapott.
A mintegy 1700 lakosú Győrzámoly 1521 választópolgára közül 961 a kilenctagú képviselő-testületébe csakis
függetleneket juttatott, s négy független jelölt közül 480
szavazattal választotta polgármesternek Horváth Gábort.
Kisbajcs 619 választópolgára közül 408 szavazott érvényesen a hét független jelöltből álló testületre. A két

get, ugyanis a közreműködésével sikerült kétmillió-háromszázezer forintot a gázközmű-vagyonunk értékéből visszakapnunk. Ahol húszmilliós
az éves költségvetés, ott ez hihetetlenül nagy összeg. A magunk erejéből
elkallódnánk, a szövetséghez tartozva
lehetőségünk lesz együtt lépni a többiekkel.
(Jakab)

Káloz

Több mint ezer éve lakják, s csaknem
háromszáz éven át (1650-től 1948ig) Zichy-családok birtokolták, parkkal övezett kastélyuk ma műemléke a falunak, akárcsak az 1787-től tíz
éven át épített római katolikus temploma. Káloz a Sárvíz ökofolyósó része, amely növény- és madárvilága
révén kiemelten védett természeti érték. Horgász- és turistavonzó település, környékén a tíz tónak, továbbá
díjugrató- és fogathajtó-versenyének
híre van, kistérségi rendezvényévé
vált a borversenye, vadászközössége
más vadászokat is vonz. Rövidesen
átvezet rajta majd a Székesfehérvárt

Simontornyával összekötő, a Sárvíz
mentén húzódó kerékpárút.
A volt polgármester, Weisengruber
Imre egyedüli független jelöltként az
1978 választásra jogosult állampolgár
közül az érvényesen szavazó 703 lakos valamennyi voksát megkapta, így
ismét ő a falu első embere. A kilenctagú képviselő-testületet 15 független
jelöltből választották. A testület pedig
úgy döntött, hogy az önkormányzatot
belépteti a TÖOSZ-ba.
– A csatlakozásunknak – mondja erről az aktusról a polgármester
– most jött el az ideje. Soha nem gondoltuk volna, hogy településünkön,
amely kétezerhatszáz lakosával nem
is olyan kicsi, azon kell fáradoznunk,
miként tartsuk életben az óvodát,
az iskolát, a könyvtárat, a sportcsarnokot, a szabadidőközpontot. Korábban is szembesültünk már az intézmények fenntartásának, működtetésének nehézségeivel, ám úgy véltük,
a nehézségeket megoldhatjuk a magunk erejéből. Az elszántság azonban kevésnek bizonyult. A szövetségtől nem várunk csodát, hiszen pénzt
az sem adhat, de a közreműködése
segíthet megvédeni veszélyeztetett
értékeinket. Feladataink nőnek, miközben a források csökkennek. Mivel
a kiszámíthatatlan döntések az ellehetetlenülés határára sodortak minket, szövetségeseket kellett találnunk.
A TÖOSZ többi tagjával karöltve talán sikerül megértetni, elfogadtatni

független polgármesterjelölt közül Kamocsai Sándor, öszszesen 327 szavazatot.
Osli 764 választópolgára közül 290 szavazott érvényesen a hét független jelöltből álló testületre. Az egyedül
induló független Fodor József megkapta az összes szavazatot.
Répceszemere 260 választópolgára közül 198 szavazott érvényesen az öt független jelöltből álló testületre.
A három független jelölt közül Radics László János kapta
a legtöbb, összesen 148 szavazatot.
Tápszentmiklós 719 választópolgára közül 347 szavazott érvényesen a hét független jelöltből álló testületre.
Az egyedül induló független Kovács József megkapta az
összes szavazatot.
Heves Megyéből Gyöngyös város és Vámosgyörk
község önkormányzatát léptette be a TÖOSZ-ba a helyi testület.
Gyöngyös 26 722 választópolgára közül 13 052 szavazott érvényesen, s választotta meg a 12 MSZP-s, 7 ﬁdeszes,
1 Fidesz–Összefogás Mátrafüredért Egyesület, 1 SZDSZ-

a döntéshozókkal, hogy ne hozzanak
intézkedéseket a véleményünk megkérdezése nélkül. Hallatnunk kell
a hangunkat. Egyedül kevesek voltunk ehhez, együtt talán sikerül.
J. K.

Nagyberki

Nagyberki község Kaposvár és Dombóvár között, Somogy megyében
helyezkedik el, ám a Tolna megyei
Dombóvárhoz közelebb van, mint
a somogyi megyeszékhelyhez. A falu Berky néven az 1200-as években
a székesfehérvári káptalan birtoka
volt, s csak a Kapos völgyének túlsó
felén álló Kisberki hozzácsatolásával vált Nagyberkivé. Kisberki lakói
az 1920-as években többségében német ajkúak voltak, s szőlőt műveltek
a Szalacska hegyen, amelynek pincéiben ma is kiváló borok érlelődnek
(képünkön uradalmi pince maradványa). Az 1950-ben egynevűsített
(két) falunak ma 12 utcája és ötszáznál több lakóépülete van. A gondozott porták, a korszerű, komfortos

es jelöltből álló testületet. A Fidesz, az SZDSZ, a MIÉP
és az MSZP polgármesterjelöltjei közül az MSZP-s Hiesz
György kapta a legtöbb, összesen 6816 szavazatot.
Vámosgyörk 1689 választópolgára közül 865 szavazott
érvényesen, s választotta meg a kilenc független jelöltből
álló testületet. A három független polgármesterjelölt közül
Toma István kapta a legtöbb, összesen 530 szavazatot.
Komárom-Esztergom Megyéből Dunaszentmiklós
képviselői döntöttek a beléptetésről.
Dunaszentmiklós 346 választópolgára közül 248 szavazott érvényesen, s választotta meg az öt független jelöltből álló testületet. A két független polgármesterjelölt közül
135 szvazattal Pogrányi Pál lett a település első embere.
Nógrád Megyéből három község; Hont, Patak és Somoskőújfalu képviselő-testülete léptette be a TÖOSZ-ba
a maga önkormányzatát.
Hont 465 választópolgára közül 279 szavazott érvényesen, s választotta meg az öt független jelöltből álló testületet. A két független polgármesterjelölt közül Gál Magdolna
140, ellenlábasánál eggyel több voksot kapott!
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

23

ÖNKORMÁNYZAT

házak sora, a rendben tartott közintézmények, a közszolgáltatások szintje jómódot tükröz. A falu általános
iskolájában háromszáznál több gyerek tanul a környező településekről,
az önkormányzat napköziotthonos
óvodát, háziorvosi, fogorvosi rendelőt, körjegyzőséget, könyvtárat,
idősek otthonát működtet, a község
valamennyi útja szilárd burkolatú,
1993-ban kerékpárút is épült Mosdósig. Van a falunak kábeltelevíziós hálózata (helyi képújsággal), földgázhálózata, telefonhálózata, legfontosabb fejlesztési feladata a szennyvízelvezető rendszer kiépítése. És itt
álljunk meg.
A másfélezernél több lakosú település 1193 választásra jogosult polgára közül legutóbb 812 szavazott
érvvényesen, kilenc független jelöltet választott a képviselő-testületbe,
és két független jelölt közül a korábbi polgármesterre, Komár Andrásra
voksolt az érvényesen szavazók több
mint fele, azaz 484 helybeli.
Komár András azért csatlakoztatta
a TÖOSZ-hoz a testületét, mert abban bízik, hogy ez a szervezet képes
lesz eredményesen lobbizni a szennyvízelvezető rendszer iránya ügyében.
Szerinte ostoba hivatalnokok nem engedélyezték, hogy a közelebbi, de Tolna megyei Dombóvár felé csatornázzanak, amerre ráadásul lejt a talaj,
s nem kellene átemelőket építeni, mint
a távolabbi, ám megyebeli Kaposvár

felé. Az ISPA program keretében elkészített tanulmányterv Dombóvár
felé irányítaná a szennyvizet, s ez hiábavalóan készült dokumentum csak
Nagyberki önkormányzatának 2 millió 400 ezer forintjába került.
A független, de erős jobboldali támogatással megválasztott polgármester a közeli mosdósi kórház bezárásának hírére csak legyint: ez a tervezett
intézkedés a térségben, de Nagyberkiben különösen a munkanélküliséget
növeli.
a. g.

Zalaszántó
Az alig több mint ezer lakosú falu neve a szánt igéből származik, s az Árpád-kori királyi szolgálónépek egyik
csoportjára, a szántókra utal. Ám
szolgafaluból az 1300-as évek utolsó
harmadában vásáros hely, az 1400-as
évek első felében mezővárossá lett.
Mezővárosi jogaitól egy évszázaddal később a törökök fosztották meg,
s csak százötven évre rá kezdett népesedni újra, ám korábbi jogait többé nem szerezte vissza, a Festeticseknek lett a birtoka, lakosai éppúgy robotoltak, mint a környező falvak lakói. Később is a föld maradt a legfőbb
kenyéradó, Zalaszántó főként mezőgazdasági summások, cselédek lakhelye volt, ahonnan nem maradt idő
hosszan szemlélni a csodálatos tájat, amely körülölelte. A nagy háború után a bevezetett villanyvilágítás
se tudta a faluban marasztalni az em-

Patak 793 választópolgára közül 498 szavazott érvényesen, s választotta meg a hat független és egy szocialista jelöltből álló testületet. Az öt független polgármesterjelölt közül Oravecz Imre kapta a legtöbb, összesen 293
szavazatot.
Somoskőújfalu 2093 választásra jogosult lakója közül
1155 szavazott érvényesen, s választotta meg a 9 független
jelöltből álló testületet. A három független polgármesterjelölt közül Lichner András kapta a legtöbb, összesen 780
szavazzatot.
Pest Megyéből Zebegény mellett további két település,
Erdőkertes és Remeteszőlős képviselő-testülete döntött
arró, hogy önkormányzatát a TÖOSZ-ba belépteti.
Erdőkertes 5323 választópolgára közül 2402 szavazott
érvényesen, megválasztván hat független, hat ﬁdeszes,
és egy helyi egyesületi jelöltből álló testületet. A ﬁdeszes
és a szocialista polgármesterjelölttel szemben a független
dr. Pásztor László győzött 1495 szavazattal.
Az alig több mint száz lakosú Remeteszőlős 421 választópolgára közül 279 szavazott érvényesen, megválasztván
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bereket, a rosszul szervezett termelőszövetkezet elvándorlásra késztette őket. Csak 1990-es években volt
képes, illetve nyílt lehetősége a falubelieknek az agráriummal részben
szakítani, noha a falu határába 1996ban holland tulajdonban lévő dísz-,
és gyümölcsfaiskola települt. Beköszöntött a turizmusfejlesztés korszaka, amit a község építésztörténeti értékei – a XIII. századi plébániatemploma, a XV. századi, román stílusú
kápolnája, a gyalogtúrázni csábító,
ősrégi Tátika-vár romjai – és természeti kincsei – amilyen az egy kilométer hosszú, s fél kilométernél is
magasabb, védettséget élvező, híres
bazaltutca – is serkentettek. A védetté nyilvánítás voltaképpen megmentette a történelmi, geológiai, állattani és botanikai értékekben bővelkedő
területet, miután lakosság népszavazással utasította vissza a bazaltbányászat továbbterjedését, s a természeti
értékek megőrzése mellett döntött.
Ma már ez a terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Aminek egyik
nevezetessége a falu fölötti hegyen
kialakított Emberi jogok parkjában
az 1992–93-ban emelt, 30 méter magas, 24 méter átmérőjű hófehér építmény, Európa legnagyobb buddhista
sztúpája, amelynek avatásán részt vett
a dalai láma, Tibet száműzött vallási vezetője.
A község összesen 809 választásra
jogosult polgára közül 429 szavazott

az öt független jelöltből álló testületet. A négy független
polgármesterjelölt közül 122 szavazattal Szathmáry Gergely Zoltán győzött.
Somogy Megyéből Nagyberki mellett három további
község, Edde, Hedrehely és Öreglak vezető testülete léptette be a TÖOSZ-ba az önkormányzatát.
Edde 165 választópolgára közül 123 szavazott érvényesen, megválasztván az öt független jelöltből álló testületet.
A négy független polgármesterjelölt közül 76 szavazattal
Megyeri János lett a település első embere.
Hedrehely 387 választópolgára közül 232 szavazott
érvényesen, megválasztván az öttagú, négy független és
egy szocialista jelöltből álló testületet. Az öt független,
polgármesteri tisztségre aspiráló jelölt közül Farkas László György győzött 103 szavazattal.
Öreglak 1252 választópolgára közül 859 szavazott érvényesen, megválasztván a hét függetllen, egy ﬁdeszes és
egy szocialista jelöltből álló testületet. A három független
és egy MSZP-s polgármesterjelölt közül a független Maczucza Miklós nyert 415 szavazattal.

Nem titkoltam, hogy a Magyar Faluszövetségnek is tagjává szeretném
tenni az önkormányzatot, a TÖOSZba azonban azért léptettem be, mert
a leghatásosabban tudatja mindenkivel, hogy a vidék élni akar. Mert
igenis szeretne a vidék egyről kettőre jutni, s erre csak más falvak lakóival együtt, közösen teremthet esélyt.
Nem a turizmusfejlesztésre gondolok,
arra a lakosság rákényszerül, s legfeljebb elviselik a helybeliek, gazdálkodni kellene közösen.
(ag)

Magyarország egyik legszebb műemlékének középső része a honfoglalás előtt Metód érsek által emeltetett, a tatárjárás idején elpusztult templom köveiből épült, s e faragott kövek a déli falban odabent nincsenek bevakolva.
De a zalaszántói római katolikus templom nem azért műemlék, mert a bizánci keresztény hittérítő emlékét is
őrzi, hanem mert egyszerre román, gótikus és barokk. A templom déli homlokzatán egymás mellettiek a román,
a gót és a barokk építészeti formák, a meghosszabbított templomhajó elé vele egyenlő szélességű, zömök, jellegzetesen középkori torony került, a román ablaksor folytatásában a korai csúcsíves ablakkereteket gótikusak, s
barokk belül a templom kóruskarzata meg a mellékoltára is. A katolikus templom idén vízkeresztkor – az új
polgármester jelenlétében – felszenteltetett.

Szabolcs Megyéből egy település, Tiszanagyfalu testülete léptette be a TÖOSZ-ba az önkormányzatát.
Tiszanagyfalu 1566 választópolgára közül 938 szavazott érvényesen, megválasztván kilenctagú független testületét. A két független polgármesteri tisztségre aspiráló
jelölt közül Kemecsei László győzött 733 szavazattal.
Tolna Megyéből Kisvejke és Závod önkormányzata
lett a TÖOSZ tagja.
Veszprém Megyéből Csesznek és Tihany mellett további négy település,; Bakonyoszlop, Békás, Királyszentistván és Litér képviselő-testülete léptette be a TÖOSZ-ba
az önkormányzatát.
Bakonyoszlop 402 választópolgára közül 218 szavazott
érvényesen, megválasztván öttagú független vezető testületét. A polgármesteri tisztségre egyedül pályázó ifjú Wolf
Ferenc megkapta az összes szavazatot.
Békás 177 választópolgára közül 125 szavazott érvényesen, megválasztván öttagú független vezető testületét.
Polgármesterré valamennyi szavazattal az egyedül induló
független Horváth Jánost választották.

A SZTUPA

érvényesen, s héttagú, teljes egészében független képviselő-testületet választott magának, ám a független polgármesterjelölt helyett a falu élére 246
szavazattal Farkas Lajost, a MIÉP jelöltjét emelte. Az új polgármester sietett a TÖOSZ-ba való belépésre bírni,
s erről megszavaztatni a testületet.
– Megígértem a választóimnak,
hogy jó szívvel próbálok cselekedni
a településünk érdekében – mondja,
miután ﬁrtattam a csatlakozásuk okát.
– Úgy gondolom, hogy ez az egyik
módja eleget tenni az ígéretemnek.

Ha egy buddhista bármely más vallású embert a maga
hitére térít, megszűnik buddhistának lenni.
Ezért békeszimbólum a zalaszántói buddhista szentély, amelynek nincs párja Európában.
Krisztus előtt hatszáz évvel a sztupa uralkodók halomsírja volt, ám Buddha halálakor – i. e. 480-ban
– megosztozván a vallásalapító hamvain, a befogadásukra nyolc fejedelem nyolc sztupát építtetett. Kétszázegynéhány évre rá, amikorra államvallássá vált
a buddhizmus Indiában, az uralkodó több tízezer sztupába oszttatta szét Buddhának a nyolc fejedelem nyolc
sztupájából kibontott maradványait. Így lett a sztupa
szentély.
Egyedül Európában Buddha maradványaiból őriz
valamennyit a zalaszántói sztupa is. Ezt az ereklyét Tibet kínai megszállása idején a dalai láma tanítómestere
menekítette Indiába, ahonnan dél-koreai, tibeti, svájci
és osztrák buddhisták alapítványa hozta el éppen ebbe
a magyarországi faluba. Így lett a zalaszántói sztupa
szent zarándokhely, Buddha tanainak jelképe, egyszersmind a világegyetem és a béke szimbóluma.

Királyszentistván 369 választópolgára közül 265 szavazott érvényesen, megválasztván öttagú független vezető
testületét. A négy független polgármesterjelölt közül 119
szavazattal győzött Kőszegi Ferenc Gyula.
Litér 1656 választópolgára közül 911 szavazott érvényesen, megválasztván kilenctagú független vezető testületét.
A két független polgármesterjelölt közül 723 szavazattal
nyert Szedlák Attila.
Zala Megyéből Zalaszántó mellett Nagykanizsa megyei jogú város és Zalacsány község vezető testülete léptette be önkormányzatát a TÖOSZ-ba.
Nagykanizsa 42 266 választópolgára közül 17 718 szavazott érvényesen, a képviselőtestületbe 14 ﬁdeszes 6 szocialista 2 MSZDP-s 2 SZDSZ-es és 1 városvédő-egyesületi
jelölt jutott. A független és a szocialista polgármesterjelölttel szemben 7876 szavazattal Marton István, a Fidesz–
KDNP jelöltje lett a nagyváros első embere.
Zalacsány 801 választópolgára közül 540 választotta
meg hét független vezetőjét. A két független polgármesterjelölt közül 444 szavazattal Nagy Lászlóné győzött.
A Települési Önkormányzatok
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A hátrányos helyzetű minősítés megszüntetése miatt háborog Kemeneshőgyész képviselő-testülete. Háborgásuk oka, hogy az elmúlt időszakban semmi olyan változás nem
történt a faluban, ami indokolta volna átminősítésüket. Az átminősítés jelentős anyagi támogatástól fosztja meg az önkormányzatot, ami ellen nem tehet. De
tehet valamit helyette. Így például azt, hogy Magyargencs,
Kemeneshőgyész, továbbá a szomszéd megyéből Szergény,
Kemenesmagasi és Vönöck települések önkormányzataival
közösen pályázik csatonaberuházásra.

HÍRSZÓRÓ
 Két gyalogátkelőhely létesítésére költi a pótszilveszter 46 ezer forintos bevételét Harcon a helyi önkormányzat. Bóni Zoltán polgármester
elmondta, hogy a mulatság csaknem
kilencven résztvevője a zebralétesítés vagy a művelődési ház parkettájának felújítása között választhatott.
A zebrafestés olcsóbbnak látszott, de
drágább, a négy zebrajelző tábla ára
ugyanis egyenként 70 ezer forint.
 A városi bölcsőde felújítását célzó
pályázatára – alig kilencmillió forintjához – kap 138 és fél millió forintot
Celldömölk önkormányzata.
 Sikere van Bajóton a Lépj egyet!
elnevezésű, ingyenes szakmaszerzési lehetőséggel kecsegtető országos
programnak, amelyre a faluban szervezett fórumon nyolcvanan jelentkeztek.

1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Tel./fax: 342-3906
Boltjaink:
V. Szent István krt. 5. - Tel.:331-4548
VII. Klauzál tér 16. - Tel.: 342-3906
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 Két mandátumot szerzett a megyei közgyűlésben a Polgármesterek
Vas Megyéért Egyesület. Varga Gyula, Vép és dr. Németh Kálmán, Répcelak polgármestere két szakbizottságban is helyet kapott. Az előbbi
az egyesület közgyűlésén elmondta,
hogy az elért eredménnyel elégedettek, mert a megye 10 ezernél kevesebb
lakosú 211 települése közül kétszázból
kaptak szavazatot.
 Átalakítják a kultúrházat Kétyen. Úgy bővítik, építik át az intézményt, hogy az kiállítások és más rendezvények helyszíneként lehetőséget
nyújtson a településen élő svábok,
székelyek, felvidékiek népművészetének bemutatásához. A tavaly áprilisban kezdődött és az idén befejeződő munkálatokra azt követően kerülhetett sor, hogy a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy
megyei kirendeltsége 4,9 millió forintot nyert az AVOP-3.4.1 pályázaton. Többek között ebből a pénzből
telik – két kis terem egymásba nyitásával – egy nagyobb tér kialakítására,
ahová mobil színpad kerülhet, s előtte
akár száz ember is ülhet. Öltözője is
lesz a fellépőknek.
 Újra cserélhette a falugondnok
használt gépkocsiját a másfélszáz lelkes Zsebeháza önkormányzata. Erre
azért nyílt lehetősége, mert a maga 2,2
millió forintnyi erre a célra szánt pénzéhez ötmilliót nyert pályázaton.

 Bűnmegelőzési pályázatra kapott pénzen segélyhívó készülékeket
szerzett be a szekszárdi rendőrség,
hogy pályázó társának, a tengelici
önkormányzat nyugdíjasainak életét
biztonságosabbá tehesse. A készülékeket dr. Varga Péter, Szekszárd város rendőrkapitánya adta át Tengelic
polgármesterének, Gáncs Istvánnak.
A tizenkét segélyhívóval a helyi nyugdíjasok szükség esetén riaszthatják
a rendőrséget.
 Hetedszer szervezték meg a balatonfüredi sportcsarnokban a szőlészek és borászok bor- és gasztronómiai bemutatójával körített Vince-napi
tanácskozását. A résztvevőket dr. Bóka István polgármester köszöntötte.
 Badacsony hegyének megóvásáért a badacsonytördemici, a badacsonytomaji és a nemesgulácsi önkormányzat a Bakony-erdő Zrt.-vel
társulva hosszú távú fejlesztési tervet dolgozott ki a hulladékkezelésre,
az utak, tanösvények rendben tartására, a Kisfaludy-kilátó felújítására,
a Ranolder-kereszt környékének kitakarítására. Vollmuth Péter badacsonytördemici polgármester szerint
a bujdosók lépcsőjét is rendbe kellene
tenni. A közeli Rodostó-házat pedig
– ami jelenleg a kincstár nyári üdülőépülete – megnyitná a nagyközönség
előtt, amennyiben sikerülne felújítani
és közművesíteni.
 Építményadóra váltják Kimlén
a kommunális adót. Az új adónem
a korábbinál igazsságosabbnak ígérkezik, mert kedvezményekre is jogosíthat. Ilyen kedvezményt kaphat
Kimlén, akinek a nyugdíja nem éri el
a minimálbér dupláját, meg a többgyerekes család.
 Pályázati önrészképzésre fordítja a reptértulajdon-részének eladásából származó félmilliárd forint jelentős részét Szentkirályszabadja önkormányzata, hogy legalább négyszer
annyit fejleszthessen, mint amennyire
a saját erejéből futná. A legsürgősebb
beruházások közé tartozik az óvoda, az egészségház és az ivóvízhálózat
rendbetétele, a faluház megépítése.
Egyébként a félmilliárd évi kamatát –
ami csaknem 40 millió forint – olyan
feladatokat megvalósítására fordítják
majd, amelyekhez nem szerezhetők
pályázati pénzek.

 Szőke Attila független jelölt a Győr-Moson-Sopron megyei Völcsejen 137 szavazatot
kapott, mindössze tízzel többet mint ellenfele, az eddigi polgármester, Nagy Gyula, aki
négy cikluson át volt a 387 lelkes község polgármestere, s az őszi választáskor döntetlen
eredményt elérve (111-111) mérkőzött meg
vele. Az új polgármester is társadalmi megbízatásban látja el községvezetői teendőit.
 Ulaki Béla 56 éves kereskedő lett a polgármester a Veszprém megyei Bakonypölöskén, ahol a korábbi szavazategyenlőség
miatt kellett új választást tartani. A két jelölt tavaly októberben 244 érvényes szavazaton osztozott, most csak 238-on, ám ebből
a megválasztottnak 132 jutott, míg korábbi
ellenfele csak 106 szavazatot kapott.
 Mecseki Péterné, korábbi alpolgármestert választották polgármesternek a Somogy
megyei, mintegy 400 lakosú Pusztaszemesen, ahol a 348 választásra jogosult állampolgár közül az időközi voksoláson 252 szavazott, mindenki eredményesen, s a megválasztott 174 szavazatot kapott. A tavaly októberben megtartott polgármesterválasztáson
az öt független jelölt közül két férﬁ kapott
azonos számú voksot (a két jelölt egyike az
addigi polgármester volt), idén január 7-én
azonban Mecseki Péterné mindkettőjüket
megelőzte.
 Szilágyi Ferenc lett a Borsod-AbaújZemplén megyei Tornabarakony új polgármestere, aki korábban a másik független jelölttel 28 érvényes szavazaton egyenlő
arányban osztozott. Az időközi választáson
az ellenlábasa kettővel, ám ő hárommal több
szavazatot kapott.
 Salamon Mária, a helyi általános iskola élelmezésvezetője lett a polgármester Zala
megyei Csonkahegyháton, ahol az időközi
választáson 205 érvényes szavazat alapján
dőlt el a három független és az egy Fidesz–
KDNP-s polgármesterjelölt versengése; Salamon Mária 97, a pártjelölt 50, további két
független induló 37, illetve 21 voksot kapott.
 Fábri Gézáné, az 1990 óta a falu élén
álló polgármester nyerte az időközi választást Somogy megyei, 168 lakosú Sérsekszőlősön, ahol tavaly októberben a 98 érvényes
szavazaton a helyi fodrásznővel egyenlően
osztozott, utóbb pedig a 114 érvényes szavazatból 66 lett az övé, korábbi riválisának
48 voks jutott.

 Bedő Csaba független jelölt – a tavaly
őszi holtverseny után – megnyerte az időközi polgármesterválasztást a Győr megyei
Mosonszentmiklóson 469 szavazattal riválisa, a Fidesz–KDNP 415 voksot begyűjtő
jelöltjével szemben. Az 1982 szavazásra jogosult választópolgár közül 1087-en járultak
az urnákhoz. Az új polgármester főállásban
látja el a településvezetési teendőket.
 Pék László 43 éves üzletkötőt választották polgármesterré a Veszprém megyei Kékkúton, ahol korábbi ellenfele 37 helyett 40,
ő azonban 37 helyett 57 szavazatot kapott.
 Lasztóczi László Attila lett a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Tiszapalkonya polgármestere. A szavazategyelőség miatt megtartott időközi választáson három független jelölt közül választották meg, 279 szavazattal. Riválisaira ezúttal csak 224, illetve
212 választó voksolt a csaknem 1600 lakosú
településen, amelynek 1211 választói névjegyzékbe vett polgára közül 715 szavazott,
s mindegyikük eredményesen.
 Bundics Tibor független jelölt valamennyi érvényes szavazatot megkapta a Zala megyei Hernyék időközi polgármester-választáson, amelyet a korábbi szavazategyenlőség miatt kellett megtartani. Az új polgármester egyedül indult, riválisa, Rab László,
aki négy cikluson át polgármestere volt a falunak, visszalépett, így a 85 szavazásra jogosult állampolgár közül az érvényesen szavazó 48 csakis őt választhatta.
 Hetei Éva lett a polgármester a Zala megyei Kerkakutason. Mindössze 38 szavazattal győzött a második helyen végzett, 31
voksot szerzett Kámán László alpolgármester, meg még három független jelölt előtt.
Az időközi választást azért kellett megtartani, mert az októberben egyedüli jelöltként
megválasztott Pintér László a megyei közgyűlés kinevezett alelnökeként összeférhetetlenség miatt lemondott posztjáról.
 Fideszes képviselőjelöltet választottak
az egyetlen képviselői helyre a Győr-Moson-Sopron megyei Rábapordány községben, ahol azért kellett időközi választást tartani, mert az egyik képviselőjelöltet tavaly
októberben polgármesterré választották,
így a szükségesnél eggyel kevesebben voltak
a testületben. A megválasztottnak három
független riválisa volt, de a 924 választópolgárnak csak az ötöde szavazott, s a kétszáz
szavazatból nekik kevesebb jutott.

 Az MSZP jelöltje, Krauss Péter nyerte az időközi önkormányzati képviselő-választást Dombóváron, mivel 14 vokssal többet kapott riválisánál, a ﬁdeszes dr. Antalﬀy
Zsolt Ferencnél. Míg tavaly ősszel mindkettőjükre 321 érvényes szavazat jutott, most
a nyertesre 350, a vesztesre 336.
 Héttagú képviselő-testület alakulhat
a Komárom-Esztergom megyei Vérteskethelyen, ahol tavaly képviselőnek csak hárman jelentkeztek. Az időközi választáson
a község 487 választópolgára közül 230 választott a 15 független jelöltből.
 Képviselő-testületet választottak a Zala megyei Hottón, ahol az arra jogosult 280
választó közül 105-en voksoltak az öt képviselői helyért indult nyolc független jelöltre.
A választás érdekessége volt, hogy az ötödik
és a hatodik jelölt szavazatazonossága miatt egy mandátumról sorsolással döntöttek.
A képviselő-testület minden tagja új, életkoruk átlaga nem éri el a 40 évet.
 Öt helyi vezetőt választott a Zala megyei Boncodfölde 228 választásra jogosult
lakója közül 84 a függetlenként indult hét
jelöltből. Az időközi választást a tavaly októberi jelöltelégtelenség miatt kellett megtartani. Az öt képviselő közül ketten az első
választási ciklusukat kezdik.
 Tíz független jelölt közül választottak
öttagú képviselőtestületet a Győr-MosonSoproni Rábaszentandráson, ahol tavaly októberben mindössze ketten pályáztak képviselői helyre. Az alig több mint félezer lelkes
Rába-közi településen 431 választásra jogosult közül 223-an szavaztak.
 Héttagú képviselő-testületet választottak 13 független jelölt közül a Rába-közi Bogyoszló községben. Tavaly ősszel a szükségesnél eggyel kevesebb volt a jelölt a 660 lelkes Győr-Moson-Sopron megyei faluban.
 Megválasztották ant képviselő-testület tagjait a baranyai Kisbudméron, ahol
korábban jelölthiány miatt nem választottak testületet. Az időközi választás napján
a 146 lelkes falu száz választópolgára közül
30 járult az urnához, s tőlük az öt képviselői
helyre pályázó öt független jelölt mindegyike kapott néhány szavazatot.
 Tizenkét független jelölt közül választott héttagú képviselő-testületet Sopronhorpácson a 655 választópolgár közül 264,
miután ősszel egy visszalépés miatt csak hat
jelölt maradt.
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Rablóhelyzettelenítési ülés Mihályházán COPPEM
Informális testületi ülés színhelye volt Mihályházán egy luxemburgi vállalkozó által épített üzem
irodája. A település vezetői a vállalkozó kérésére közös gondjuk, a falu közbiztonságtalanságának
megvitatása céljából jöttek össze, ugyanis nemrégiben mind az üzemet, mind pedig az önkormányzat egyik közintézményét kirabolták. Az ülésen megbeszélték, hogy önkormányzati támogatással a vállalkozó és egy helyi alapítvány két személyt éjszakai őrszolgálatra alkalmaz, hogy
előbb az üzemben, aztán a faluban kamerákat telepítenek, a vállalkozó pedig a nyomravezetői díjként korábban meghatározott százezer forintot ezer euróra emeli. Ezt a pénzt az kapja, aki a rabolt tárgyaknak is a nyomára jut.

Kézmûves lesz a munkátlan Csereháton

Kézműves hagyományok újjáélesztése a Csereháton munkanélküliek bevonásával címet viseli
az a kezdeményezés, amellyel a Csereháti Településszövetség egyszerre két feladatot is teljesít.
A 2005-ben indított, két évig tartó projekt szerint a meglévő kézműves házak hálózatát, az ott
folyó képzést és foglalkoztatást bővítik, s ezáltal a munkanélküliség csökkentésére és a térség
turisztikai felértékelésére egyszerre tesznek kísérletet. A Csereháti Településszövetség a már
működő térségi kézműves programot terjesztette ki Felsőgagy, Homrogd és Lak területére. Növelték a kézműves mesterségek számát, a fazekas, szövő, kosárfonó, faműves mesterség mellé
beemelve a kovács, gyertyaöntő, papírmártogató, vályogtégla-készítő szakmákat is. Az új program Belső-Csereháton harminchárom hátrányos helyzetű munkanélkülit (romákat, nőket, alacsony iskolai végzettségűeket) két hónapos képzéssel és tizenhat hónapos foglalkoztatással juttat
jövedelemhez. Munkában maradásukat mentorok segítik. Mindehhez az anyagiakat, 89 millió
forintot, ROP-pályázaton nyerték. A későbbiekben ebből az összegből 50–70 személyt foglalkoztató kézműves hálózat működhet, amelyben a munkateremtés mellett turisztikai bemutatókra
is mód nyílik. A kézművesekké vált korábbi munkanélküliek az iskolákban is tarthatnak majd
bemutatókat.
KM
Nyolc éve állunk ügyfeleink szolgálatában, akik között már eddig is szép számmal akadtak települési önkormányzatok.
Számukra elsősorban
• a helyi iparűzési adó, illetve a gépmármű- és az ingatlanadó
bevallásához szükséges űrlapokat, továbbá
• előadói íveket,
• az önellenőrzéshez szükséges nyomtatványokat gyártunk.

Az olaszországi Palermóban 2006.
november 24–25-én tartották a COPPEM (Euro-mediterráni Helyi és Regionális Önkormányzatok Társulásának Állandó Bizottsága) tizedik közgyűlését, amelyen a TÖOSZ-t Krausz
Veronika és Pozsgai Péter nemzetközi titkárok képviselték. A COPPEM
2006. évi költségvetésének, illetve
öt munkabizottsága tevékenységeinek áttekintése előtt a demokráciáért és békéért kifejtett tevékenységük elismeréseként a nemzetközi testület döntéshozóinak Narancs Mag
elnevezésű díját vette át Egyiptom
első asszonyaként, Suzanne Mubarak és a volt olasz elnök, Carlo Azeglio. A közgyűlésen Andrej Porawski, a lengyel városok szövetségének
elnöke és Salvatore Cuﬀaro, a COPPEM elnöke együttműködési megállapodást írt alá, amelynek tartalma
alapján az önkormányzati társulás
állandó bizottsága Lengyelországban
nyitja meg újabb, európai (leány)irodáját.

Szívesen vállalkozunk újságok, könyvek, katalógusok, prospektusok, leporellók és bármilyen egyéb kiadvány előállítására is:
• kifogástalan technikai színvonalon
• rövid határidőkkel,
• kedvező árakon.
A közlésre szánt szövegeket, fényképeket, graﬁkákat igény esetén megszerkesztjük!

Az anyagokat elektronikus úton is fogadjuk,
a terméket pedig a kedves megrendelők kérésére házhoz szállítjuk, természetesen vidéki címekre is.

Félmillió forint fölötti megrendelések,
illetve 1500-nál kisebb lélekszámú települések esetén
5-5 százalékos árkedvezményt adunk!
Részletesebb tájékoztatásért forduljanak értékesítési irodánk munkatársaihoz,
a következő telefonszámokon: 06-1/474-00-86, illetve 06-70/315-1892.
E-mail:maganero@torzsasztal.hu
Címünk: GRAFÉL Nyomdaipari és Reklámpropaganda Kft.
2100 Gödöllő, Petőﬁ Sándor tér l3/7
Fővárosi telephelyünk: 1161 Bp. Ságvári E. u. 19-21.
Tel/fax: 06-1/405-58-39
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Elégedett minden ügyfél,
hogyha partnere a GRAFÉL !

A Nemzetközi Települési Hálózat (ICNW)
hároméves európai uniós Interreg III.C. támogatású projekt zárókonferenciáját 2006.
november 29. és december 1. között az ausztriai Badenben tartották, s ezen 12 ország 53
képviselője vett részt. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét Krausz Veronika és Pozsgai Péter nemzetközi titkárok képviselték.

ICNW
PROJEKTZÁRÁS,
PROGRAMFOLYTATÁS

Az ICNW projekt 2004 tavaszán indult az Osztrák Községszövetség vezetésével és 22 európai partner – köztük a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének – részvételével.
A munka három munkacsoportban
folyt, az alábbi témakörökben:
• önkormányzati fejlesztési stratégiák és közterület-használat;
• közösségi infrastruktúra fejlesztése
a vidéki területeken;
• önkormányzat és gazdaság a vidéki területeken.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a programon belül
a két utóbbi munkacsoportban képviseltette magát, emellett sikeresen
szervezett meg egy, Környezetvédelmi beruházások az önkormányzatoknál című tanácskozást tavaly nyáron
Balatonfüreden. A program eredményekként a fenti témakörökben összegyűjtött negyven gyakorlati példát
tartalmazó kiadvány január végétől
a TÖOSZ honlapján, a projekt dokumentumai a www.icnw.org honlapon
német és angol nyelven elérhetők.
Az ICNWeb tudásmenedzsment
adatbázis – az ICNW honlap jelszóval
levédett része – a hálózati partnerek
kommunikációjának alapja, amely
segíti a szakértők elérését is és megkönnyíti a projekten kívüli partnerkeresést.
Az ICNWeb célja, hog y a ktív
együttműködést tegyen lehetővé

az európai önkormányzatok és régiók között a helyi döntéshozók támogatása és a párbeszéd ösztönzése
érdekében.
A partnerek által képviselt önkormányzatok – a TÖOSZ révén e szervezet valamennyi tagönkormányzata
– ingyen juthat hozzá a belépéshez
szükséges jelszóhoz, és használhatja az angol nyelvű internetes adatbázis számos adottságát. (További
információt nyújt az érdeklődőknek
Krausz Veronika nemzetközi titkár
a krausz@toosz.hu e-mail címen.)
A projektidőszak lezárásával nincs
vége a programnak; a vezető osztrák
partner ICNW 2 néven részben új témakörökkel (szociális ügyek, turizmusfejlesztés, energetika) tervezi európai uniós támogatású folytatását.
Az egyes partnerek nagyobb önállósággal bírnak majd a második szakaszban, s az egyes tevékenységeket
országspeciﬁkus módon gyakorolják
majd. A TÖOSZ a következő témakörökben kíván közreműködni:
• e-önkormányzás és az elektronikus
közigazgatás;
• a közintézmények gazdaságos
és megfelelő színvonalú működtetése;
• a biomassza-felhasználás;
• a falusi turizmus fejlesztése;
• EU-támogatások kezelése;
• hatékony és gazdaságos közigazgatás, közigazgatási reform.

PÁLYÁZATI
TÁRSKERESÔ
A Törökországi Kayseri Település önkormányzata az EU Kultúra keretprogramjába beadandó Találkozás a művészettel és a kultúrával
című pályázatához társszervezőt keres. A projekt
során különböző művészeti ágakat érintő oktatási
programokat szeretnének tartani, és a kész alkotásokból kiállításokat szerveznének több európai országban. Bővebb információ: Kayseri Büyüktehyr
Beledyyesy; Mustafa Kemal Paţa Bulvary 15-16.,
Kayseri 38010, Turkey, Fatih Gavgaci.
E-mail: europe@kayseri.bel.tr.
I: http://www.kayseri.bel.tr.
Tel.: +90 352 207 16 08. Fax: +90 352 222 75 65
Az Olaszországi Abruzzo Régió önkormányzata az EU Kultúra keretprogram The Templar remains as Historical Base for an EU Intercultural
Dialogue (A templomos lovagok emléke, mint történelmi alap az uniós kultúrák közötti párbeszédhez)
című pályázatához keres társszervezőt. A projekt
során a templomos lovagok korát idéző kiállításokat, zenei és színházi előadásokat szerveznek majd.
Bővebb információ: Regione Abruzzo; Piazza Santa Giusta 1., L’Aquila 67100, Abruzzo region, Italia,
Anna Tozzi.
E-mail: marco.deluca@regione.abruzzo.it.
I: http://www.regione.abruzzo.it.
Tel.: +39 08 6236 4255. Fax: +39 08 6236 4218
A Máltai Naxxar Település önkormányzata társszervezőt keres az EU Kultúra programnak
a vallási tolarancia növelését célzó irodalmi pályázatához. A megszervezendő irodalmi esteken különböző kulturális és vallási háttérrel rendelkező
ﬁatal művészek szerepelnének műveikkel, a helyszínek többek között koncentrációs táborok, keresztény katakombák, illetve különféle emlékhelyek
lennének. Bővebb információ: Naxxar Local Council; HMR10 Malta, Hamrun, Gateway Centre, Kappillan Mifsud Street, Angelo Camilleri.
E-mail: olegna@acrosslimits.com.
Tel.: +356 21224900. Fax: +356 23331210
A Portugál Fafe Város önkormányzata az EU
Kultúra keretprogram European music festivals
(Európai zenei fesztiválok) című pályázatához társszervezőt keres. Bővebb információ: Municipality
of Fafe; Av. 5. de Outubro, Fafe 4824-501, Minho
Northern Portugal, Portugal, Pirjo Pedrosa.
E-mail: psuomalainen@gmail.com.
I: http://www.cm-fafe.pt/14.
Tel.: +351 253 700 400
Fax: +351 253 700 409
Forrás: KulturPort
A Települési Önkormányzatok
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A megszorítások satujában vergődő önkormányzati vezetők számára 2007
egyik kitörési pontja lehet a telekommunikációra fordított kiadások csökkentése. Ma már a telefonálási szokások megváltoztatása nélkül lehet a hivatal
és a kapcsolódó intézményrendszer éves telefonkiadásainak 30–40 százalékát megtakarítani. Hogyan? Erről szól Szekeres Viktor távközlési szakértő,
a http://www.alkozpont.net weboldal szerkesztőjének legújabb, kifejezetten
az önkormányzati vezetőknek szóló írása, amelyet lentebb ismertetünk.

3+1

TELEFONSZÁMLA-CSÖKKENTÉSI JÓTANÁCS
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKNAK
asztali készülékéről, akkor a hívása GSM-adapteren keresztül percenként csak a 20–25 forintba
kerül. Egy GSM adapter kevesebb mint nettó 70
ezer forintér beszerezhető, egy-két hónap alatt
behozza az árát.
2. A VOIP (hang a hálón) internet-telefonálás
sokkal olcsóbb, mint a vezetékes szolgáltatók által kínált lehetőségek. Használatához szélessávú
internetre (ADSL, kábeltévé) van szükség. Hogy
kifelé az olcsó VOIP-on tudjunk telefonálni, de
megmaradjanak a bejáratott, mindenki által
ismert városi vezetékes telefonszámok, azt egy
VOIP-telefonközponttal lehet megoldani. Ami
számos extraszolgáltatást is nyújt a településnek: kialakítható egy intelligens telefonos ügyfélkapu, akár 10–20 személyes konferenciabeszélgetés is szervezhető, ami rendkívüli helyzetben (például árvíz esetén) felgyorsíthatja a közös döntéshozást igénylő ügyek megoldását.

TELEFONKÖLTSÉG-CSÖKKENTŐ
MEGOLDÁSOK
KOMITEL
Telekommunikáció Bt.
faxjavítás
9030 Győr, Úttörő u. 18.
Tel.: 96/523-945
www.komitel.hu

Korall
Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.
2800 Tatabánya, Köztársaság u. 44/a.
Tel.: 34/512-630, 34/317-181. Fax: 34/512-632.
E-mail: adams@korall.hu

MobilDirect
Távközlési és Mobilkommunikációs Kft.
1043 Budapest, Lóránttfy Zsuzsanna u. 15/b.
T/F: +36-1-30646784
E-mail: mitos.szilvia@mobildirect.hu
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INGYENPRÓBA

1. Egyre inkább mindenkit csak mobilon lehet utolérni. A munkáját becsületesen végző
köztisztviselő talán nem is sejti, hogy a lehető
legdrágábban telefonál, amikor hivatali telefonról a mobiltelefonján hívja például a település
polgármesterét. Az ilyen hívásokért – az unió
országaihoz képest hazánkban egyedülállóan
magas – percenként nettó 45–55 forintot kell
fizetni. A hivatali telefonközpontra illesztett
GSM adapter beszerzésével a vezetékes-mobil
hívásdíja több mint felével csökkenthető, avat
be a telefonszámla-csökkentés első lehetőségébe Sándor Zoltán, a Gloster telekom műszaki
vezetője. A GSM-adapter tulajdonképpen egy
mobiltelefon, ugyanolyan SIM-kártyával működik, mint a zsebünkben lapuló készülék. Anynyi a különbség, hogy nem magunknál tartjuk,
hanem a hivatali telefonközpontra kötjük rá. Ha
a köztisztviselő mobiltelefont tárcsáz a hivatali

3. Egy önkormányzati VOIP-telefonközpont
további olyan „telefonszámla-gyilkos” lehetőségeket kínál, amelyeket a telefon-szolgáltatók
minden igyekezetükkel próbálnak titokban
tartani. Ilyen lehetőség például, hogy a hivatalon túl beköthetővé válnak az intézmények
(iskola, óvoda, nyugdíjasház, stb.), a társult
települések is, a külföldi testvérvárosok, s beköthető a polgármester és a jegyző otthona is.
Mivelhogy mindenki egy rendszeren beszél,
meg lehet takarítani az egymás közti kommunikáció teljes költségét. A településen (társuláson) belül a percdíjat örökre elfelejthetjük, már
amennyiben csupán egymás közt beszélgetünk.
A csatlakozáshoz valamilyen (szélessávú) internetkapcsolatra van szükség a bekötni kívánt
végpontokon.
(+1) Az elmúlt esztendő szeptembere óta bruttó
100 ezer forint telefonszámla után 20 ezer forint személyi jövedelemadót követel az adóhivatal azoktól az intézményektől, amelyeknél nincs
szétválasztva a telefonszámla magán- és hivatalos
hívásokra. A telefonadó mérséklésére az APEH
által is elfogadott megoldás az úgynevezett PINkódos rendszer bevezetése. A hivatali dolgozók
két PIN-kódot kapnak, egyet a hivatalos, egyet
a magánhívásaikhoz. A megfelelő PIN-kódot
a megfelelő típusú hívás elé tárcsázva, a hónap
végén személyre szabott telefonszámlák készíthetők. A tapasztalatok szerint a személyi kódos
rendszer bevezetése után mintegy 30 százalékkal
csökken a hivatali/intézményi telefonszámla.
szekeres.viktor@gloster.hu

A legegyszerűbb, ha mindenki maga próbálja ki

a MIKROHÁLÓ Távközlési Szolgáltató Kft.

(www.mikrohalo.hu) 21-es körzetszámú telefonszolgáltatását.
Szolgáltatásunk igénybevétele az Interneten keresztül történik
és ez hozza magával az egymás közti beszélgetések ingyenességének
lehetőségét, illetve a meglepően alacsony percdíjakat!

Elég tehát annyit tudnunk előzetesen, hogy a 21-es körzetszámú telefonszolgáltatás a meglévő szolgáltatások mellett
használható, gyakorlatilag egy új telefonszámot jelent, amely
ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, mint a hagyományos megoldások, de annál esetenként többet is nyújthat.
Arra törekszünk, hogy leendő előﬁzetőink saját példájukon
keresztül győződjenek meg a költségek csökkentésének módjáról, ezért kínáljuk a települési önkormányzatok részére
a KIPRÓBÁLÁS lehetőségét. Eszközeinket a próbaidőszakra
ingyenesen telepítjük, majd közösen elemezzük a lehetőségeket és választjuk ki a végleges megoldást.

Telefon: 06-21/22-33-000
E-mail: racz.jozsef info@mikrohalo.hu
Mikroháló, Magyarország első 21-es körzetszámú telefonszolgáltatója

ITT A POLGÁRMESTER,
HOL A POLGÁRMESTER

Orosháza honlapján a polgármester neve, közvetlen telefonés faxszámaként, e-mail számaként tüntetik fel a hivatal számait,
címét.
A Vas megyei Gyanógeregye honlapján viszont a polgármester
mobil telefonszámát is feltüntetik.
Gödöllő honlapjáról Gémesi polgármester saját honlapja is elérhető, itt egy e-mail címet is találunk, de más kapcsolat – telefon,
mobil – nincs feltűntetve.
Halásztelek honlapján fórumon várnak kérdéseket, egy türelmetlen levélre a polgármester reagál: „Igyekeztem válaszolni... Sajnálom,
hogy rendszeresen nem tudok, de a napi 24 óra néha nagyon kevés.
Ha gyors választ szeretne a kérdéseire, kérem, hívjon fel (és itt egy
telefonszám), általában elérhető vagyok, ha éppen tárgyalok, visszahívom, ha van telefonszám. Ez mindenkinek szól.”
Csopak nyári háttérképekkel díszített honlapján hópelyhek hullanak, de a melléklet egy üzenő e-mail blokk, amelyen kérdéseket
lehet feltenni bizonyos kapcsolattartóknak.
A kistelepülések honlapjain jobbára tudatják a polgármester lakcímét, hogy hivatali időn túl is elérhető legyen.
Más helyütt előfordul, hogy a polgármester nevét is nehéz kinyomozni, például Pécs amúgy informatív honlapján.
A Tolna megyei Szálka honlapján csak a hivatal épületének fotóját és címét adják meg, telefonszámmal együtt, a polgármester
nevét nem.
Cigánd honlapján nem titok, hogy ki a polgármester, viszont
egyetlen cím, telefon sem utal az elérhetőségére.
Van, ahol tudatják a polgármester iskolai végzettségét, Gyomaendrőd, Pilisvörösvár, Paks, Körmend honlapján a polgármester
rövid önéletrajzát is olvashatjuk. Miskolc polgármestere felsorolja
terület- és vállalkozásfejlesztés tematikájú publikációit, irodalmi
munkásságának dokumentumait.
Itt a polgármester! De másutt hol van?
km

A TÖOSZ 2003-ban indított, e-GO elnevezésű programja a települési önkormányzatok informatikai segítését célozza. A program neve
az e-government angol kifejezésből származik.
Fontos része az e-GO konferencia és kiállítás,
amelyen 2004 óta minden esztendőben az önkormányzatok vezető képviselői vesznek részt
(döntéshozók és informatikai szakemberek), illetve kiállítókként az önkormányzati informatika területén hazánkban tevékenykedő cégek is.
Idén március 29–30-án, Budapesten a Danubius
Thermal and Conference Hotel Helia lesz a rendezvény színhelye, ahol három kategóriában
(község, város, nagyváros) kapják meg az e-GO
díjat (a TÖOSZ és a TÁRKI Rt. által létrehozott
bizottság értékelése alapján) a legjobb települési
honlapokkal rendelkező önkormányzatok.

ISMÉT: e-GO

Hogyan lehet elérni egy polgármestert? Mondjuk telefonon, interneten, esetleg személyesen.
Elsősorban a nagyvárosokban ez nem egyszerű
feladat. A települések első emberei érthető vagy
kevésbé érthető módon, olykor bizony elefántcsonttoronyba zárkózva, választóiktól hermetikusan elzárva, titkárnőkkel körülbástyázva ülnek irodáikban. Hivatalaikban portások, telefonközpontosok, ügyintézők hada védi
nyugalmukat. A bejelentkezés, személyes találkozás gyakran még
újságíró minőségben is nehézkes.
Az már-már természetes, hogy megkérdezik, milyen ügyben keresi a telefonáló, akár ha újságíró az illető, a polgármestert. Ez még
segítőkészségnek is felfogható. Ám igencsak elképedtem, amikor
olyan ajánlatot kaptam, hogy küldjem el írásban a kérdéseimet.
Az interneten szörfölve kerestem adatokat, elérhetőségeket.
Fertőszentmiklóson meglepő módon megadják a polgármester
közvetlen telefonszámát.
A főváros VIII. kerületében a polgármester telefonszáma mellett
azt is feltüntetik, hogy az intézmény melyik szobájában található.
Szob bőséges információt tartalmazó oldalain az is kiderül, hogy
a település TÖOSZ-tag, és a polgármester országos küldött, a Váctól északra levő térség településeinek a képviselője. Ám közvetlen
telefonszámaként a központi faxszám szerepel.
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