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A víziközmű ágazat ma az egyik
legnehezebb helyzetben lévő
közszolgáltatás Magyarországon.
Nem véletlen, hogy a TÖOSZ
küldöttgyűlését előkészíteni
hivatott február 14-ei, az újonnan
megválasztott tagozatvezetőkkel
(is) kibővített elnökségi ülés
második naprendi pontjaként
ez a téma inspirálta a legtöbb
hozzászólót. Miután a nevezett
fórum új időpontja
(2007. március 27., kedd)
megállapíttatott, s a jelenlegi
elnökségi tagok utódaik
számára és megválasztásuk
előkészítésére vonatkozó,
nagy vitában kialakított
ajánlatot megszavazták,
szinte mindent elvitt a víz.
A hozzászólók tudták, hogy
a közszolgáltatás e tán leginkább
felaprózódott rendszeréből
az állam végképp kivonulni készül.
Mivel azonban e szolgáltatás díja
a felújítást nem fedezi, a díjszabás
szabályait is át kell alakítani,
hogy az önkormányzatokra
ne egy lerobbant rendszer
költségeinek terhe háruljon.
Ezért – és más szabályok szükséges
A TÖOSZ történetében először fordult elő, hogy legfőbb döntéshozó testületének gyűlésén
volta miatt – az elnökség egy
maga a kormányfő beszélt. Ezt tette Gyurcsány Ferenc 2005 tavaszán, a Parlamentben, ahol
őszinte szembenézési szándékról tanúskodó gondolatmenete rokonszenvet keltett a polgár- ma még nem tervezett törvény
mesterek körében, noha kimondta, hogy több pénz nem lesz. Mert kimondta azt is (csak ép- előkészítését segítő
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kár, hogy a 4-13. oldalon közölt összeállításunkban most ismét olvasható szó szerinti idézet- döntött, s e munkacsoport
nek az országos sajtóban nem volt, és ma sincs nyoma.
harmada azonmód összeállt.

Debrecen újabb ékessége
a Kölcsey Központ
A Debrecenben lezajló új beruházásokhoz – immár sokadik alakalommal – vállalatunk termékeit választotta ki a városvezetés. Ennek egyik
legszebb, legnagyobb volumenű példáját a Piac utca régmúltat idéző öntöttvas kandeláberei és utcabútorai
jelentették, s szintén büszkén tekinthetünk az egyetem területén elhelyezett egyedi kandelábereinkre.
Ezek méltó folytatását jelenti számunkra a Kölcsey Konferencia Központ, mely méretét és felszereltségét
tekintve Kelet-Magyarország legnagyobb, legmodernebb konferencia központja, melyhez egy modern
szálloda, mélygarázs, valamint múzeum kapcsolódik. A központ bruttó bekerülési költsége 5,2 milliárd
forint volt, melyet a 900 milliós Szé-

chenyi-tervből kapott forráson kívül
önerőből ﬁnanszírozott a város. Az
épületkomplexumhoz tartozó parkban és az épület körül kerültek elhelyezésre termékeink: az eddig elkészült első ütemben 12 db Alura
modern dekoratív berendezés és 22
db Atlantis alacsony fénypontmagasságú világító oszlop. A második
ütemben további termékeink elhelyezése várható.
A projekttel kapcsolatos információk: a terveket a Keletterv Kft.,
a villamossági terveket a Pelei Mérnökiroda Kft. (Pelei Imre) készítette.
A kivitelezést a Keviép Kft. irányította, a villamos munkák kivitelezése a Bauviv Kft. által valósult meg.
A beruházó Debrecen Város Önkormányzata volt.

Tungsram-Schréder
Világítási Berendezések Zrt.
2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel.: 26/568-000
Fax: 26/568-001
E-mail: tus@schreder.hu
www.schreder.hu
www.kandelaber.com

Tisztelt Olvasó!
Ezúton hívjuk fel szíves ﬁgyelmét a COMITATUS Önkormányzati Szemlére. Miért
ajánljuk Önnek a lapot?
Az 1991. óta havonta megjelenő folyóirat mára már országosan elismert szakmai
kiadvánnyá fejlődött. Példányai fellelhetők
nemcsak a megyei, de számos települési önkormányzatnál, helyi és megyei könyvtárakban, főiskolákon, egyetemeken, ahol már az
ajánlott olvasmányok között szerepelnek
írásai. Szerzőink ismert és elismert szakemberek. A folyóirat színes tartalmát tekintve

széles körű érdeklődésre tart számot, mivel
az állam- és közigazgatás, terület- és településfejlesztés, természet- és környezetvédelem, európai uniós kérdések, nemzetközi
kitekintések, regionalizmus és önkormányzatiság, önkormányzati múlt, turizmus, civil társadalom témákat érintő publikációk
egyaránt megtalálhatók benne.
A pontosabb tájékozódás érdekében ajánljuk a 2003-ban megjelent Repertóriumot,
amelyben az 1991 és 2002 között megjelent
minden egyes lapszám tartalma fellelhető.

Ennek segítségével lehetőség van a korábbi
években megjelent számok megrendelésére is – természetesen korlátozott mennyiségben.
A folyóirat előﬁzetése egy évre szól, melyet lemondásig folyamatosnak tekintünk,
de a számlázás félévente történik.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
várjuk szíves megrendelését, illetve megtisztelő érdeklődését az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
Tisztelettel: Agg Zoltán, főszerkesztő

Megrendelõlap
Megrendeljük a COMITATUS című folyóirat 2007. évi számait …………hónaptól
……………… példányban, melyet az alábbi címre kérünk megküldeni:
(Korábbi számok, évfolyamok is megrendelhetők!)
Név: ...............�
Cím (ahova a lapot kéri): ...........................................................................................................
Napközbeni telefon: .................................... E-mail: .................................................................
A számlát a következő adatokkal kérjük kiállítani:
Név: ...............�
Cím:...............�
Fizetés módja:
banki átutalás
Dátum

...............................................
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cégszerű aláírás

A folyóirat előﬁzetési díja:
(a folyóiratot kiadó egyesület áfa-mentes!)
2007. évben 500 Ft/pld., 3.000 Ft/félév
Repertórium 500 Ft/pld.
Számlázás: félévente. A csomagolási és postaköltséget a kiadó állja.
Megrendelést postai úton, faxon, vagy e-mailen fogadunk el.

Címünk:
COMITATUS Szerkesztőség,
8201 Veszprém, Pf. 339.
Tel.: 88/579-562,
fax.: 88/579-563,
e-mail: comitatus@vipmail.hu
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A TÖOSZ

GYURCSÁNY IDEJÉN
Elsõ rész
Az ÖNkormányzat legutóbbi lapszámának hasábjain olvasható, a TÖOSZ munkája értékelésének segítésére irányuló
dolgozat utolsó dátuma 2004. szeptember 21. Ez a dátum
az írás folytatásának kiindulópontja is. A TÖOSZ ezen
a napon megtartott kibővített elnökségi ülésén ugyanis
a magyarországi helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőit (a MÖOSZ, az MJVSZ és a KÖSZ meghívott képviselőit is) maga a pénzügyminiszter tájékoztatta a következő
évi költségvetési törvényjavaslatnak a társminiszterekkel
még nem egyeztetett tervezetéről. Sem addig, sem azóta
nem volt hasonló eset a TÖOSZ történetében. Vonatko-

zik ez a megállapítás mind a társzövetségi vezetőknek,
mind a pénzügyminiszternek a TÖOSZ elnökségi ülésén
való részvételére, de arra is, hogy a Gyurcsány Ferenc által vezetett kormány első ízben teremtette meg az érdemi
érdekegyeztetés lehetőségét a kormányzat és az országos
önkormányzati érdekszervezetek képviselői között (a törvényjavaslat október 7-ei benyújtásáig lett volna elég idő
ehhez). Hogy aztán az érdekegyeztetés mégis – és ezúttal is
– elmaradt, annak csak az egyik oka, hogy a belügyi tárca
ilyesfajta tárgyalások megszervezéséért felelős illetékesei az
idő tájt azt se tudták, hogy ki marad illetékes közülük.
Érdemes egy pillantást vetni az ÖNkormányzat című
folyóirat 2004 októberében megjelent számának címoldalára, amely az új kormányprogram önkormányzati
vonatkozásaira reagáló írásra Lendületben az ország!
És az önkormányzatok? címmel hívja fel a ﬁgyelmet¹,
Utazni kell címmel pedig arra az összeállításra, amelynek témája a közösségi közlekedésnek főként az aprófalvakban élőket sújtó, s országrészek gettósításával fenyegető ellehetetlenülése.
Ez a címlap – harmadik témaként – Iskolapélda címmel ajánlja az olvasó ﬁgyelmébe a TÖOSZ szeptember
21-ei elnökségi ülése után készült elemzést. Amelyből kitűnik, hogy a következő évi költségvetésről beterjesztett
törvényjavaslat értelmében jobban szándékozik támogatni az állam valamely többcélú kistérségi társulás által, s jóval kevésbé az egyes önkormányzatok iskolafenntartó társulásai által működtetett tanintézmény diákjait.
Ez a diszkrimináció az elemzés szerint részint arra utal,
hogy egy nem kellően előkészített törvényjavaslat tartalmazhat törvényellenes passzusokat is, részint bizonyítja,
hogy az országos önkormányzati érdekszövetségekkel
folytatandó, a parlamenti döntést megelőző, kötelezően
előírt egyeztető tárgyalások megspórolásával a kormány
saját magának ártott és árt.
¹. Érdemes az írást elolvasni is, amire e dolgozat mellékleteként a TÖOSZ honlapján nyújtunk lehetőséget.
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2004. szeptember 23., Budapest

2004. szeptember 29., Budapest
Máig ható érvényű műhelybeszélgetést szervezett a TÖOSZ a közösségi közlekedés válságáról a témában jártas választott kistelepülési tisztségviselők és a téma kutatásának legjobb magyarországi szakembereinek részvételével.
A bevezető előadást Sipos Tamás közlekedésmérnök
tartotta (aki az ugyancsak jelenlevő Pongrácz Gergely informatikus közgazdásszal az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal megrendelésére a hanyatlás megállítását célzó vaskos tanulmányt készített), vázolván, hogy gerincvonalas
és az arra ráhordó rendszer kialakításával lenne szükséges
kitörni a romlás ördögi köréből.
Kaszai János, a TÖOSZ Békés megyei tagozatvezetője,
Vésztő polgármestere a Vasutas Települések Országos Szövetségének elnökeként sürgető feladatnak tartotta a mellékvonalak megszűntetése elleni fellépést.
Dicső László, a TÖOSZ baranyai tagozatvezetője, Alsómocsolád polgármestere elmondta, hogy a ráhordás
az ő településükön bevált: nem ﬁzettek a Volánnak, hogy
a busz járjon be a faluba, a négy-öt utast falugondnok fuvarozza a fővonalra, szerinte részletes vizsgálat után a jogszabályi háttér megteremtésével a piac szereplőit kellene
érdekeltté tenni a tömegközlekedésben.
Antal Dániel közgazdász (aki a Medgyessy-kormány
közlekedési szaktárcájánál lemondásáig az ország legﬁatalabb főigazgatója volt, ma pedig a Gyucsány-kormány
által vele létrehozatott Magyar Vasúti Hivatal elnöke) úgy
vélte, hogy a vasútba fektetett állami százmilliárd forint
kevesellhető ugyan, de óriási pénz, amit a ﬁx költségek
csökkentésével kellene jobban hasznosítani, csak éppen
a MÁV nem érdekelt abban, hogy vidéken költse el a mellékvonalak működtetésére felvett támogatást. Olyan nonproﬁt társaság létrehozását tartotta szükségesnek, amely
erre a támogatásra jogosult lesz.
Ladányi János, a cigánykutatásai révén ismert szociológus, egyetemi tanár a közlekedés-központú eszmecserének új dimenziót adott, pedig csak azt mondta el, hogy
a Cserehát jellemzően aprófalvas vidék, ahol az egyes települések népessége az elszegényedett, munkanélküli cigányok betelepedése folytán éppenséggel növekszik, s hogy
a kitörés e már-már gettósodott országrészből a közösségi
közlekedés átszervezése nélkül csaknem lehetetlen. A beszélgetés résztvevői ezt az átszervezést országot mentő
feladatnak minősítették.
A műhelybeszélgetés máig ható érvényét bizonyítja,
hogy például a mezőcsáti önkormányzat honlapjára a helyi, most márciusban megszüntetendő mellékvonal ügyében az egyik fórumozó az ÖNkormányzat 2004. decemberi lapszámában megjelentetett bevezető előadást a TÖOSZ
honlapjáról két esztendővel később átemelte.

A Borsod Volán Zrt. legfrissebb tájékoztatása szerint az utolsó
vonat Nyékládháza vasútállomásról Mezőcsátra 2007. március 3-án, 23 óra 20 perkor indul.
A Mezőcsátról induló autóbuszok ez után betérnek Igricibe
(három megállóhely) és Hejőpapiba is (négy megálló-, meg
egy fordulóhely), alaposan megnövelvén ezáltal a Miskolcra
utazó mezőcsátiak menetidejét.
Sipos Tamásnak a mezőcsáti honlap fórumába nemrég
átemelt, két és fél éve írt tanulmánya azt is tartalmazza, hogy
a mezőcsáti buszjárat nem tér be az útvonalba eső két településre (Igricibe és Hejőpapiba), ami a mezőcsáti utasoknak
nyújtott kedvezmény. Azaz a vonal szinte kizárólagos funkciója Mezőcsát lakosságának Miskolccal való összekötése az
ottani közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szolgáltató intézmények igénybevétele céljából. A területen áthaladó vasútvonal méltatlanul elhanyagolt helyzetben vegetál. A rajta
versenyképtelenül alacsony sebességgel közlekedő napi öt pár
vonat nem nyújt igazi alternatívát az autóbuszokkal szemben.
A vonal helyzetét tovább rontja, hogy egyes vonatok csak
Nyékládházáig közlekednek, ahol az utasnak át kell szállnia
egy másik vonatra, holott nyilvánvaló, hogy Nyékládháza
nem valódi utazási cél. Sipos Tamás megdöbbentő ténynek
nevezte, hogy a rendkívül alacsony utazási sebesség ellenére a Miskolc–Mezőcsát út időtartama vonaton megegyezik
a betérők nélkül közlekedő „gyorsított” autóbuszok menettartamával. És úgy vélte, hogy gerincjáratként a vonatot kell
felgyorsítani, s az utasokat arra ráhordani.
A nyékládháziaknak nem fűződik érdeke ahhoz, hogy a
mezőcsátiak gyorsan jussanak Miskolcra.
Galuska László, Nyékládháza ötödszörre is megválasztott
szocialista polgármestere, a TÖOSZ elnökségének tagja mégis
természetesnek tartja, hogy képviselő-testülete szolidaritást
vállalt a mellékvonal megszűntetése ellen tiltakozó mezőcsáti
önkormányzattal, hogy részese a megyei önkormányzat tiltakozó akciójának is, és büszke rá, hogy a maga városa adhatott
helyet tavaly novemberben a száz éves vasútjukat köszöntő
mezőcsátiak ünnepének.
Nem is akarja elhinni, hogy a városából március 3-án,
23 óra 20 perckor Mezőcsátra induló vonatnak ez az út az
utolsó útja lesz.
(aczél)

AZ UTOLSÓ VONAT

A TÖOSZ főtitkára nyitotta meg az Európai Települések
és Régiók Tanácsa (CEMR) nemzeti szekciók és társult
tagok főtitkárainak és igazgatóinak a TÖOSZ által szervezett kétnapos értekezletét, amelyen 23 országból 55
képviselő vett részt.

2004. október 1., Budapest
Miután Toller László pécsi polgármester elfogadta a miniszterelnök felkérését a kormány önkormányzati tanácsadó testületének vezetésére (és bejelentette, hogy nem indul az MSZP elnöki posztjáért), a testület tagjának szakértőként kérte fel a TÖOSZ főtitkárát. Ugyanezen a napon
a Világgazdaság című újság hasábjain egybehangzóan nehezményezte a TÖOSZ és a MÖSZ csakis baloldali kormányzás időszakában egyetértő elnöke, hogy a következő évi költségvetés kormányjavaslatában szerepeltetett
6 százalékos közalkalmazotti béremelésnek az állam által nem ﬁnanszírozandó negyedéhez, továbbá a köztisztviselői béremelés teljes egészéhez szükséges forrásokat az
önkormányzatoknak kelljen kigazdálkodniuk.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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2004. október 11., Brüsszel
A CEMR testvérvárosi szekciója felkérésére a TÖOSZ delegált képviselőt (és vállalta a testvérvárosi kapcsolatok
koordinálásának szerepét a megszűnt Önkormányzati
Szövetségek Társulásának korábbi megbízottja helyett)
a szekció és az Európai Bizottság testvérvárosi programjának koordinálásával megbízott csoportjának konzultációjára.

2004. október 25., Budapest
A TÖOSZ elnöksége megállapította, hogy a 2005. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához szükséges működési
feltételeket, s hogy a kormány által ajánlott bérpolitikai
javaslatok elfogadhatatlanok, mert a köztisztviselők teljes körű bérfejlesztése, és a közalkalmazotti bértáblának
6 százalék feletti emelése a helyi költségvetésből nem garantálható. Az elnökség szorgalmazta, hogy a belügyminiszter minél előbb véleményeztesse az országos önkormányzati érdekszövetségeket a 2005. évi költségvetési
törvényjavaslatról, a TÖOSZ elnökét és főtitkárát pedig
azzal bízta meg, hogy a költségvetési vita során minden
törvényes eszközt használjanak fel az önkormányzatok
pénzügyi helyzetének javítása érdekében².
Az elnökség megtárgyalta és a pénzügyi kormányzat
figyelmébe ajánlotta az önkormányzati finanszírozás
forrásszerkezetének kiegészítésére vonatkozó javaslatot.
Jóváhagyta a nemzetközi ügyek alakulásáról készített beszámolót és elfogadta a CEMR testvérvárosi szekciójának
a magyarországi önkormányzatok TÖOSZ általi képviseletére vonatkozó javaslatot.
Az elnökség egyetértett azzal, hogy a LOGON munkacsoport 2005. évi szeptemberi ülését a TÖOSZ szervezze
meg Budapesten.

2004. november 2., Budapest
Mind a hét országos önkormányzati szövetség elnöke
aláírta a következő évi költségvetési törvény tervezetéről – a TÖOSZ szakvéleménye alapján – kialakított dokumentumot.³

2004. november 22., Budapest
A TÖOSZ elnöksége kibővített ülésén dr. Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter
tájékoztatta a résztvevőket a tárcájával való önkormányzati együttműködés lehetőségeiről.
Az elnökség szükségesnek tartotta, hogy a kormány
vizsgálja felül az önkormányzati fejlesztésekhez szükséges forrás előteremtésének lehetőségeit, és javasolta
az illetékes tárcák által e témában kidolgozott koncepciók integrálását.
Az elnökség megtárgyalta a települési önkormányzatok
működését szolgáló komplex segítő és információs rendszer létrehozására vonatkozó javaslatot és azt elfogadva
úgy döntött, hogy az előterjesztést a TÖOSZ megyei ren² Lásd az ÖNkormányzat 2004. novemberi lapszámában megjelent, a TÖOSZ honlapján ennek az összeállításnak a mellékleteként közölt Ez a kormány azt üzeni című írást.
³ Lásd az Önkormányzat 2004. novemberi lapszámában Együtt a hetek címmel ismertetett,
a TÖOSZ honlapján eredetiben közölt dokumentumot.
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dezvényein is meg kell ismertetni a polgármesterekkel.
Az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló tájékoztató áttekintése
után felkérte a főtitkárt, hogy az erre vonatkozó jogalkotási folyamat résztvevőjeként segítse az önkormányzati
igények mielőbbi kielégítését.

2004. november 25., Budapest
Az országos önkormányzati szövetségek – köztük a TÖOSZ – képviselőit a Belügyminisztériumban tartott, hivatalosan érdekegyeztetésnek nevezett megbeszélésen Juhász Gábor belügyi és Katona Tamás pénzügyminisztériumi államtitkár tájékoztatta a költségvetési törvényjavaslatban szerepeltetett összegek egy részének módosító indítványok általi – az önkormányzatok javára váló – várható
átcsoportosításáról. A TÖOSZ kitartó, parlamenti lobbizásban is testet öltő érdekérvényesítő tevékenysége nélkül
még ez az átcsoportosítás se történt volna meg (amelyet
a parlament öt nappal később valóban megszavazott), de
ez nem változtatott azon, hogy a törvény által kötelezően
előírt politikai érdekegyeztetés – több szakmai megbeszélés után – erre az egyetlen egy formális együttlétre korlátozódott. Nem csoda, hogy Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára egy interjúban az elszalasztott lehetőségek esztendejének nevezte a 2004. évet. A Magyar Polgármester című
újságnak adott kíméletesen kritikus újévi nyilatkozatának
némileg rövidített ismertetése olvasható volt az ÖNkormányzat 2004. decemberi lapszámában is.⁴

2004. december 14., Budapest
A TÖOSZ kibővített elnökségi ülésén dr. Szegvári Péter,
a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke
tájékoztatta a résztvevőket a hivatallal való önkormányzati együttműködés lehetőségeiről. A TÖOSZ és a hivatal
tervezett együttműködési megállapodásának megkötésével az elnökség egyetértett. Egyetértett továbbá a megyei
polgármesteri fórumok tematikájával és a szervezési előkészítésével. Az elnökség a megkezdett fejlesztések folytatása, a megnövekedett feladatok színvonalas és hatékony
ellátása érdekében az éves tagdíjat 2005. január 1-jével
lakosonkét évi 20 forintra emelte, s ezt a döntést a legtöbb tagdíjat ﬁzető önkormányzat képviselője, Demszky
Gábor, Budapest főpolgármestere, a TÖOSZ társelnöke
is támogatta.

2005. január 25., Budapest
Ünnepélyes keretek között, elnökségi ülésen írt alá dr.
Kolber István, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelős tárca nélküli miniszter és Dióssy László, a TÖOSZ
elnöke egy átfogó együttműködési megállapodást, valamint dr. Szegvári Péter, a Magyar Terület- és Regionális
Fejlesztési Hivatal elnöke és a TÖOSZ elnöke a megállapodásban foglaltak megvalósításához szükséges támogatási szerződést.
Ezen az ülésen meghívottként dr. Bujdosó Sándor önkormányzati helyettes államtitkár tájékoztatta a résztvevőket a Belügyminisztérium önkormányzatokat érintő
⁴. Lásd az Elszalasztott esztendő után címmel közölt írást a TÖOSZ honlapján.

közigazgatás-korszerűsítési és jogalkotási programjáról.
A tájékoztatót követő vita fő témája azonban a 2005. évi
önkormányzati költségvetés volt, mivel az ülés polgármester résztvevői elsősorban azt tették szóvá, hogy a ﬁnanszírozás elégtelensége már a kisvárosok működését is veszélyezteti, s hogy a január elsejei 7,5 százalékos közalkalmazotti, valamint 6 százalékos köztisztviselői bérfejlesztés
fedezetének részleges hiánya igen sok kistelepülésen lehetetlen helyzetet teremt, némelyik önkormányzat a maga működőképességének megőrzéséhez is hitelfelvételre
kényszerül. Oláhné Surányi Ágnes, Velence város polgármestere, a TÖOSZ Fejér megyei tagozatának vezetője egy,
az önkormányzatok körében elvégzendő gyors adatgyűjtést kezdeményezett, hogy ez adatok birtokában a bérfejlesztések fedezetére rendelkezésre álló források mértéke
pontosan kimutatható legyen. (A mindössze egyoldalas
kérdőívet már másnap megkapták a szövetség tagjai.)
A helyettes államtitkár az ígérte, hogy a TÖOSZ által szervezett megyei polgármesteri fórumokon résztvevő belügyminisztériumi munkatársak a helyi költségvetés ügyében
felmerülő konkrét kérdésekre szakmailag megalapozott
válaszok megfogalmazására törekszenek majd.
Az elnökség határozatot hozott, hogy a TÖOSZ kezdeményezze a miniszterelnöknél egy parlamenti nyílt nap
megrendezését, amelyen lehetőség nyílna a kistelepülések
sorsával összefüggő kérdések megvitatására.
Téma volt az elnökségi ülésen a Délkelet-Ázsiát sújtó elementáris katasztrófa áldozatainak megsegítésére
irányuló önkormányzati összefogás. Az erről szóló tájékoztató tartalmazta, hogy az árván maradt gyermekek,
a fertőzés által veszélyeztetett, otthontalanná vált lakosok
segélyezésére több magyarországi önkormányzat is gyűjtést kezdeményezett, illetve helyi költségvetési forrásaiból
különített el segélyezésre szánt adományt. E tájékoztató
alapján az elnökség felhívással fordult a TÖOSZ tagtestületeihez, hogy ha tehetik, anyagilag támogassák a távoli földrész erre rászoruló lakóit, illetve lakossági gyűjtést
szervezzenek ebből a célból, gyakorlati példát szolgáltatván arra, hogy az önkormányzati világ szolidaritása túlnő
az egyes földrészek és a világ országainak határain.
A TÖOSZ elnöksége a tagsági viszony hagyományos
év eleji felülvizsgálata alapján tizenhat települési önkormányzatot törölt a TÖOSZ-tagok sorából. Tizenkettőt
amiatt, hogy képviselői 2004-ben a kilépésükről tájékoztatták a szövetség titkárságát, négyet pedig azért, mert
tartósan nem teljesítették tagdíjﬁzetési kötelezettségüket.
Az elnökség örömmel konstatálta, hogy a belépéseknek
köszönhetőn a TÖOSZ-tag települési önkormányzatok
száma először haladta meg az 1700-at.

2005. február 22., Budapest
Ismét tárgyalt a TÖOSZ elnöksége a 2005. évi költségvetés önkormányzatokra hárított terhéről, s megállapítván,
hogy a települési önkormányzatok többsége számára nincsenek meg a kötelező feladatok ellátásának feltételei, valamint hogy a megnövekedett fejlesztési lehetőségek nem
szüntetik meg a működési hiányt, szükségesnek tartotta,
hogy egyes – a 2004. évben likviditási gondokkal küszkö-

dő – településeken a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium vezető munkatársai segítsenek feltárni a belső
tartalékokat, amelyek révén mentesülnének a hiánytól.
Az elnökség tájékoztatást kapott a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által az önkormányzatok számára nyújtandó
fejlesztési hitel felvételének lehetőségeiről. Az elnökség
egyetértett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, valamint a Generali Providencia Biztosító Rt.-vel kötendő
együttműködési megállapodás tartalmával, az elnököt és
a főtitkárt felhatalmazta a megállapodások aláírására.

2005. április 7–8., Bükfürdõ
A kihelyezett kibővített ülésen a TÖOSZ elnöksége az április 26-ai küldöttgyűlés előkészítéséről tárgyalt, s a vitában elhangzott kiegészítésekkel elfogadta a küldöttgyűlési
előterjesztéseket, s döntött a küldöttgyűlésen kitüntetésben részesítendő személyek és szervezetek köréről.
Az elnökség a megyei önkormányzatok tagdíját 2005. január 1-jétől évi negyedmillió forintban állapította meg.
Egyetértett az Országos Egészségfejlesztési Intézettel
kötendő együttműködési megállapodás tartalmával, az
elnököt és a főtitkárt felhatalmazta a megállapodás aláírására.
Az elnökség döntött a Délkelet-Ázsiát sújtó katasztrófa
megsegítésére kezdeményezett önkormányzati támogatás
felhasználásának rendjéről és módjáról, s azt a Magyar
Vöröskereszt szervezésében Sri Lankán építendő harminc
férőhelyes árvaház megvalósításához ajánlotta fel.

2005. április 26., Budapest
A Parlament Felsőházi Termében tartotta évi rendes küldöttgyűlését a TÖOSZ.
A 157 szavazati jogú, és megközelítően ugyanannyi tanácskozási jogú polgármestert dr. Szili Katalin házelnök
házigazdaként köszöntve azt kívánta, hogy legalább ezen
az egy napon a Parlament legyen a hazai önkormányzatok
háza Budapesten. Amivel az ülésteremben kifüggesztett
dokumentum tizenkettedik pontjára utalt.
Ez a dokumentum 1848 forradalmi követeléseire emlékeztető kiáltvány volt, amelynek pontjai egy utóbb a küldöttek által elfogadott vitairathoz tartoztak.⁵
A követelések erősen hasonlítottak egy három évvel
korábbi küldöttgyűlés által rögzített kívánalmakra, jeléül annak, hogy ebben az országban az eltelt három esztendő alatt alig-alig moccant előre az önkormányzatiság
szekere.
A 2005-ös Mit kívánnak a magyarországi önkormányzatok című dokumentum pontjai:
1. Gazdasági autonómiát az önkormányzatoknak!
2. Állami feladathoz állami forrást, kiszámítható ﬁnanszírozást!
3. Mindenütt kielégítő, elérhető közszolgáltatást!
4. Esélyegyenlőséget a fejlődéshez!
5. A diszkriminációt kizáró és áttekinthető pályázati rendszert!
6. Államilag támogatott helyi tervezést!
⁵.A vitairat szerkesztett változata az ÖNkormányzat 2005. áprilisi lapszámában, Másfél évtized után címmel, a 8-12. oldalon olvasható.
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7. A területfejlesztés erőteljesebb decentralizálását, társadalmi kontrollját!
8. Összehangolt törvényi szabályozást, betartható jogszabályokat!
9. Kényszertársítás helyett a társulások ésszerű támogatását!
10. A választott tisztségviselő és a köztisztviselő viszonyának szabályozását!
11. A hátrányos helyzetű településeket és térségeket támogató vidékfejlesztést!
12. Állami segítséget ahhoz, hogy az önkormányzatoknak háza legyen Budapesten!
Az Országgyűlés elnökének köszöntő szavaira reagálva
egyébként a küldöttgyűlés levezető elnökeként a TÖOSZ
főtitkára megjegyezte, hogy a gyűlés résztvevői otthon
érzik magukat, meg hogy „a TÖOSZ kormánya elfoglalta
helyét a patkóban”, érdemes rá számítani a kormányzati
munkában is. Megjegyzésének második felét érzékelhetően az ugyancsak jelenlevő kormányfőnek címezte.
Ezt a küldöttgyűlést a közjogi méltóságok részvétele mellett emlékezetessé tette, hogy jelenlétükkel valamennyi parlamenti párt fontos emberei is megtisztelték: az MSZP részéről Jauernik István, az önkormányzati munkacsoport vezetője, a Fidesz részéről dr. Kovács
Zoltán pápai polgármester, a parlament önkormányzati
bizottságának elnöke, az SZDSZ részéről Kuncze Gábor
frakcióvezető, az MDF részéről dr. Gémesi György gödöllői
polgármester, a parlament ifjúsági és sportbizottságának
alelnöke, az önkormányzati bizottság tagja, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Nem mellesleg:
a rendezvényen a hét országos önkormányzati érdekszervezet közül öt (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖSZ és a Magyar Faluszövetség) képviseltette magát.
Mindemellett a fórum legnagyobb jelentőségű eseménye a miniszterelnök felszólalása volt.
Nem azért, mert kormányfő korábban még sohasem
beszélt a TÖOSZ legfőbb döntéshozói körében, hanem
azért, amit Gyurcsány Ferenc mondott⁶, és amiért odaﬁgyelt az övét követő felszólalásokra.
A miniszterelnök közvetlenül a TÖOSZ elnökét követően kapott szót, és sietett kijelenteni, hogy az előtte szólóval (aki a küldötteknek írásban eljuttatott beszámolót egészítette ki) a kormányzati, önkormányzati és a civil világ
együttműködése15 év utáni érdemi átalakításának szükségességét illetően egyetért. Megérett az idő végiggondolni – mondta –, hogy milyen pontokon kell ezt megtenni.
Igen nagy kár, hogy őszinte szembenézési szándékról tanúskodó gondolatmenete (merthogy fejből beszélt)
az országos sajtóban nem kapott nyilvánosságot.
Igen nagy kár, mert a kormányfő ezen a fórumon is kimondta (csak éppen szalonképesebben mondta ki, mint
később Öszödön), hogy a kormány hazudik („a sok-sok
féligazság is hazugság, ezek tobzódását állítjuk elő...”).
Beszédének alább közölt, egyharmadára kurtított változatában is benne van, amivel annak ellenére képes volt
elképzelései iránt a helyi önkormányzatokat képviselők
⁶ A kormányfői beszédet tartalmazta az ÖNkormányzat 2005. május-júniusi összevont lapszámában a küldöttgyűlésről szóló tudósítás, de ennek az írásnak a melléleteként külön is
olvasható a TÖOSZ honlapján.
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körében rokonszenvet kelteni, hogy kijelentette: több pénz
nem lesz. Gyurcsány Ferenc mondta:
„Az önkormányzatiság nemes eszményét, azt gyanítom,
hogy ebben a teremben, sőt, általában e terem falain kívül is
tiszteletben tartják, tartjuk. Támogatandónak és a magyar
alkotmányosságban maradandó értéknek gondoljuk. Ezzel
az esetek nagy részében nincs is gond. Azonban mihelyst
elhagyjuk az alapértékek és alapeszmények egyébként tiszteletre méltó világát, ezernyi bajjal nézünk szembe.
A legelső kérdés természetesen az, hogy mit ér az önkormányzás, ha ahhoz nem társul kellőképpen az önszabályozás és önﬁnanszírozás képessége. Azt biztosan nem
mondhatjuk, hogy semmit, de azt mondhatjuk, hogy talán
kevesebbet, mintha az önkormányzatiságot a maga jogés lehetőségrendszerében is kiterjesztettebben lehetne értelmezni, mint ma Magyarországon értelmezik…
Az állam az adók, járulékok révén összpontosítja az önkormányzatoknak szánt jövedelmek 50–60 százalékát,
hogy egy másik logika alapján ezt visszaadja. Ez a rendszer az elmúlt tizenöt évben egyre bonyolultabbá és egyre
áttekinthetetlenebbé vált. Nincs ma ember, aki pontosan
tudná, hogy az elmúlt tizenöt év folyamatos szabályváltozásai eredményeként mit és miért teszünk úgy, ahogyan
teszünk, s hogy teljesíti-e a jelenlegi ﬁnanszírozás eredeti
szándékainkat. Melyek az eredeti szándékok? Hogy növekedjék az önkormányzatiságra való képességnek a tartalmi feltétele, ebbe beleértve az önﬁnanszírozás képességét.
Azaz a helyben előállított jövedelmek legyenek közvetlen
hatással a helyi lehetőségekre, s hogy ne csak az ember
és az ember, a polgár és az állam között, hanem az önkormányzatok között is működjön az átlátható, világos elvű
szolidaritás…
Ma a települések és önkormányzatok közötti közvetlen
szolidaritásnak nincs intézményrendszere. Az állam, mint
közbeépített és közbeékelt mechanizmus, elvágja a települési közösségek, az önkormányzatok közötti közvetlen szolidaritás szervezésének és megélésének lehetőségét. Ebben
a ﬁnanszírozásban az állam az elmúlt tizenöt évben semmi
mást nem csinált, mint folyamatosan feladatokat fogalmazott meg az önkormányzatok számára. Feladatokat, mert
részben a saját feladataitól kívánt megszabadulni, ezért korábbi állami feladatokat fogalmazott meg önkormányzati
feladatként és feladatokat, mert közben az elmúlt tizenöt
évben fejleszteni, modernizálni akartuk közszolgáltatásunk rendszerét…
A feladatoknak, a ﬁnanszírozásnak, a jogoknak és kötelességeknek a tizenöt év folyamán olyan át nem látható,
bonyolult rendszere jött létre, amely a hatékonyság, az igazságosság, a szolidaritás elveit nem, vagy nem teljes mértékben tudja kielégíteni. Minden tekintetben megérett az idő,
hogy vegyünk egy nagy levegőt, és azt mondjuk, hogy ezt
másként kell csinálni.
Partnerséget igényel a TÖOSZ. Én azt vallom, hogy ezt
a partnerségi igényt nemcsak el kell fogadni, hanem meg
kell köszönni, és meg kell erősíteni. A partnerség alapja
azonban az egyenlő felelősség elfogadása. Azaz nem az önkormányzati megrendelő áll szemben az állammal, hanem
a nemzeti közösséget képviselő törvényhozás és végrehajtói

hatalom áll egyenrangú és mellérendelt viszonyban a helyi közösséget képviselő önkormányzatisággal. Azonban
ha ez egy mellérendelt viszony, akkor közös a felelősség.
Közös abban, hogy nem a részt kell nekünk optimalizálni,
hiszen a részt csak egymás rovására lehet optimalizálni,
hanem az egészet…
Végig kell gondolni a ﬁnanszírozásban a normatíváknak a jelenleg létező rendkívül bonyolult, rendkívül ellentmondásos, az önkormányzati gazdálkodást nagyon
sok esetben gúzsba kötő rendszerét. Annyi pántlika van,
hogy egy lakodalmas menet megirigyelhetné. Ember legyen
a talpán, aki képes kiigazodni abban, hogy melyik pénzt
éppen mire adták…
Csak az idei évben több mint kétszáz pályázatot írt ki
a központi kormányzat az önök számára. Több száz célt
meghatározva, több mint százmilliárd forintot pályázati
célokra elosztva. Önök pedig keresik a pályázati célok között, hogy a saját valóságos céljaikat hova préselhetik bele.
A sok-sok féligazság is hazugság, ezek tobzódását állítjuk
elő a saját magunk által felállított szabályokkal…
Pedig egészen nyilvánvalóan helyben kell növelni annak
a képességét, hogy eldönthessék a helyben lakók, ha van enynyi erőforrás, akkor a 15–20 helyi cél közül melyik élvezzen
prioritást. Ráadásul nyilvánvalóan oktalanság földarabolni ágazati célokra a helyi élet ezernyi problémáját. Évek óta
beszélnek az elődeim a komplex település- és térségfejlesztési programokról. Na de a komplex fejlesztési programok
végrehajtásának van egy rendkívül fontos feltétele. Hogy
önök a fejlesztésre és a működtetésre megkapott forrásokat
pántlikázás nélkül, jelentős részben egy tömegben, a helyi
döntési szabadság jelentős növelésével kaphassák meg. Nem
olyan bonyolult dolog ez. Így kell dönteni. De ennek van
egy következménye polgármester urak és hölgyek. Tudom,
hogy eddig kedves volt a történet az önök számára, de hát
ilyenkor kell vizsgálni a dolog másik felét, ez a feketeleves.
Mindegyikünknek van költségvetése. Van a kormánynak
is és van az önkormányzatnak is.
Én abban partner tudok lenni, és most kell erről megállapodnunk, mert most kezdjük el tervezni a következő évet, hogy lényegesen szűkítjük a kötelező, különböző
ágazati törvényekben leírt szakmai előírásokat, amelyek
gúzsba kötik önöket. Csökkentjük a pántlikázott pénzek
számát, csökkentjük a központi pályázatokat, hogy ennek a forrásait oda lehessen adni a régiónak, a megyének,
a településnek. Azaz csökkentjük a központi kormányzat
feladat-előíró, feladatﬁnanszírozó kiegyenlítő szerepét,
ezzel növeljük a helyiek felelősségét. Jog és felelősség kéz
a kézben kell, hogy járjon. Énszerintem ez ma az ország
érdekét szolgáló megállapodás.
Ha a TÖOSZ egy átfogó feladat-újrafogalmazási és ehhez illeszkedő folyó, működési és fejlesztési koncepcióval
áll elő a következő hetekben, akkor ezt nemcsak nyitottan
várom, hanem lelkesen támogatom. A kormány kész arra,
hogy újra kösse az önkormányzatok és a végrehajtó hatalom közötti alkotmányos, írt és nem leírt megállapodás
szövegeit. Arra bíztatnám és arra bátorítanám önöket,
hogy álljunk neki. Van persze egy korlát, ezt is el kell tisztességesen mondanom: több pénz ettől nem lesz.

Amikor azt mondom, hogy hatékonyabban kell a dolgunkat csinálni, akkor azt mondom, hogy ugyanannyiból,
nagyobb szabadsággal és nagyobb felelősséggel több és jobb
minőségű szolgáltatást kell adnunk a polgárainknak. Hiszen, ha azt mondják, hogy kérünk még pár száz milliárd
forintot, akkor én erre meg fogom önöket kérdezni: és tessék mondani, melyik adót emeljük fel? És tessék mondani,
melyik közszolgáltatásból vegyünk vissza? A partnerség azt
jelenti, hogy az egészben vállalunk közös felelősséget…
Egy igazságosabb, hatékonyabb, szolidaritási elven működő önkormányzati rendszer, ez járható út. Ebben nem
csak bátorítást, hanem nagy támogatást kapnak. Ha a TÖOSZ elnöksége azt mondja, hogy ő kész a javaslattal, meg
tudom ígérni, hogy három munkanapon belül a kormányfő
és valamennyi felelős minisztere együtt kész ezeket a javaslatokat megvitatni.
Kedves kollégák, a problémákat látjuk. Önök majdnem
jobban látják, mint én. Ezt mondják évek óta. Én szerintem most próbáljuk ezeket megoldani. Nem picike, apró
toldozással, foltozással, hanem alapvetően egy újra szabott, jelentős pontokon átdolgozott felelősség- és ﬁnanszírozási feladatelosztással. Egyetértek. Legyünk partnerek
a nagy munkában.”
Ami aztán a küldöttgyűlésen történt, meggyőzhette
a kormányfőt, hogy jó helyre jött (akár elfeledhette is,
hogy a Parlamentben van), ahol, akik kétségbe vonták
a szándékait, azok is értették a szavait. Egy nyelven beszélt a kis és a nagytelepülés első embere, a kormányban
bízó és nem bízó polgármestere. Az alábbiakban ezért nem
a belügyminiszter, s nem a szakértők szavainak, hanem
településvezetők mondatainak felelevenítése révén érzékeltetjük a küldöttgyűlés hangulatát.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Nem tartható tovább az a szemlélet – mondta például
Dicső László, alsómocsoládi településvezető, a TÖOSZ
Baranya megyei tagozatának vezetője –, amely gazdasági
alapon és létszám arányában ítéli meg, hogy egy kistelepülésen mit érdemes ott fenntartani. A tevékenység az,
ami egy települést igazán jellemezhet. A tevékenység irányának meghatározásához saját probléma-, érték- és erőforrásleltárt kell készítenie, majd ezek birtokában a pályázati erőforrások megszerzésének lehetőségét megkeresnie. Hogy erre esélye legyen, ahhoz rugalmas pályázati
rendszerre van szükség. A pályáztatók öt év időtartamra
jelzálogot jegyeznek be valamilyen ingatlanra biztosítékként. Erre a kormányzat létrehozhatna egy garancia alapot, mert a kistelepüléseknek nincs ingatlanfedezetük.
A források kiﬁzetésének nagyon hosszú az átfutási ideje,
itt is előﬁnanszírozásra lenne szükség. A kistelepülések
súlyos gondja, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer
nem ösztönöz a munkavállalásra. Hiszen ha a munkavállaló 15 és 25 ezer forintnyi nettó különbségért dolgozik, akkor nem megy el dolgozni, vagy feketén dolgozik.
Jó lenne, ha a szociális ellátórendszerben esetleg sávok
lennének, hogy ne vonjuk meg azonnal az elhelyezkedő
dolgozóktól a különböző szociális juttatásokat. A kistelepüléseken, mivel kevesen lakják őket, multifunkcionális tereket érdemes létrehozni, hogy egy térben legyen
a könyvtár, az e-Magyarország-pont, a teleház, akár a bolt,
akár a polgármesternek egy asztala vagy egy szobája. Ez
a tér, ha az önkormányzat az intézményhez kapna normatívát, fenntartható és működtethető lehetne.
A mai küldöttgyűlés dokumentumai, Alsómocsolád
polgármesterének és a miniszterelnök szavai arra utalnak, hogy a problémák ugyanazok, mint voltak korábban.
Mert valódi átfogó reformok nem voltak, a centralizáció
erősebb lett és a forráskivonás a rendszerből a központi
igazgatás, a kormányzatnak a javára megtörtént, az arányok eltolódtak, ez a leglényegesebb változás, ami bekövetkezett. Emiatt vannak az állandó ﬁnanszírozási gondok, van forráshiányos állapot, emiatt egyre több a feladat,
s egyre kevesebb a pénz. Ezt dr. Demszky Gábor budapesti
főpolgármester, a TÖOSZ társelnöke mondta, aki néhány
további lépést ajánlott a kormányfő száz lépés elnevezésű
programjához. Elsőként azt, hogy a személyi jövedelemadóból az újraelosztás reformjaként több pénzt hagyjanak
helyben. Másodikként azt, hogy minden hasonló szabály
megalkotását négypárti egyeztetés előzzön meg, nehogy
változtathasson rajta a következő parlament.
A kormánybarátnak semmiképpen nem nevezhető Tóth
Imre sarkadi polgármester azt fejtegette, hogy a három
évvel korábbi átfogó, világos államigazgatási és közigazgatási reformot célzó program csokrából egy szál virágot
kaptak az önkormányzatok: a többcélú kistérségi társulásokat. Amely fontos része egy csokornak, de annak többi
szálát nem tudja helyettesíteni. Utalt a kormányfő három
hónappal korábbi nyilatkozatára, amely szerint az átfogó
program a cikluson belül nem valósulhat meg az elméleti, szakmai anyag, a szemléleti egység, és az idő hiánya
miatt. Mármost amire nem volt elég három esztendő, miért lenne elég három nap, hogy az ez ügyben felmerülhető
ÖNKORMÁNYZAT
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TÖOSZ-kérdésekre válaszoljanak. Úgy vélekedett, hogy
a TÖOSZ elvárásai között kell szerepeltetni a köztisztviselők 6 százalékos bérfejlesztésének és a tizenharmadik
havi bérének fedezetét.
Dr. Czétényi István seregélyesi polgármester vitatta
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat képviseletében felszólaló Helmeczy László azon véleményét,
hogy a kistérségi társulások kényszertársulások. Elmondta, hogy a maguké önként született, kilencen alkották
meg saját elhatározásból, s csak utóbb fogadta el őket
a hatalom. Hozzá tette, hogy a kistérségek további megerősítését várják, szerinte ide kellene helyezni a falugazdászokat, kistérségi menedzsereket. A pályázatokról szólva
az utóﬁnanszírozás gyakorlatát kifogásolta. Elmondta,
hogy az önkormányzatuk által építtetett tornacsarnokra
megítélt minisztériumi kamattámogatás összegét a banknak decemberben beﬁzették, s az azóta eltelt hónapok
alatt nem kapták meg. Ezt meg lehetne úgy is szervezni
– mondta –, hogy a papír mozogjon, és a minisztérium
rögtön a banknak ﬁzessen, mert az önkormányzatnak
nincs miből megelőlegeznie a pályázaton nyert összeget.
A pályázati gondok között említette, hogy amit az ember
biztosítékként jelzáloggal megterhel, azt a következő pályázatba nem viheti be.
A vendégként felszólaló dr. Kovács Zoltán pápai polgármester, a parlament önkormányzati bizottságának
ﬁdeszes elnöke a polgármesterek karéjában valamelyest
körülményesebb, ám visszafogottabb volt, mint általában
a plenáris üléseken. Igaz, úgy vélte, hogy lehet sikerként
beszélni a többcélú kistérségi társulásról, lehet beszélni
leendő régióról, de amíg a fő kérdésekben nincs egyezség,
addig a helyzet felemás. Van a települési szint, majd van
egy félkész többcélú kistérségi szint, van egy kiüresített
megye. Ezenközben a feladatok szétdarabolása után még
mindig ott van az egykori megyei tanácsból kivált osztályokból alakult dekoncentrált szervek tömkelege. Ezek
a végrehajtó hatalom meghosszabbított kezei.
Egy drága bonyolult rendszert tartunk fenn. Megemlítette, hogy a novemberben hatályba lépő közigazgatási
eljárási törvény befogadására önkormányzatok felkészületlenek, s miközben szakmai szabályok enyhítik a foglalkoztatottsági követelményeket, s olcsóbbá kell tenni magát
a rendszert, e rendszer hatékonyságának növeléséhez több
pénz és megfelelő szakmai képzettségű létszám szükségeltetik. Megköszönte a TÖOSZ-nak a törvényjavaslatok
vitájában hasznosnak bizonyult szakmai értékeléseit,
s a közös ügyek közös előbbre viteléhez kívánt a tanácskozóknak sikert.

2005. május 24., Budapest
A TÖOSZ kibővített elnöksége, eleget téve a miniszterelnöki felkérésnek, összeállított egy, az önkormányzati
rendszer megújítását célzó, de rövid távon megvalósítható változtatásokra irányuló javaslatcsomagot. A javaslatokat tartalmazó elnökségi határozat rögzítette, hogy
az önkormányzati és közigazgatási rendszer feltétlenül
szükséges átfogó átalakítására ugyan az adott kormányzati ciklusban nincs esély, azonban meghirdethető az elérendő cél és a kívánt változtatás lényege. Ez a változtatás
is igényli az alkotmány és egyéb alkotmányos törvények
módosítását, ezért széles körű politikai konszenzusra
van szükség.⁷
Az elnökség kezdeményezte a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény módosítását. Tájékoztatót hallgatott
meg az Európai Unió Régiók Bizottságában végzett munkáról Bihary Gábor, Budapest Fővárosi Közgyűlés Európai Integrációs és Külügyi Bizottságának elnöke és Dióssy László, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere,
a TÖOSZ elnöke előterjesztésében.
Az elnökség kialakította az önkormányzati garancia-rendszerrel kapcsolatos véleményét. Tájékozódott
a liberalizált energiapiac várható, az önkormányzatokat
érintő egyes vonatkozásairól. Hivatalossá tette a TÖOSZ
és az Ukrán Városok Szövetsége (AUC) közötti együttműködési magállapodást.

2005. június 24., Budapest
Egyeztető tárgyalást tartottak a kormányzat és az országos önkormányzati szövetségek – köztük a TÖOSZ – képviselői a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium
szakemberei által kidolgozott, a helyi önkormányzatok
mozgásterének, döntési szabadságának bővítését célzó
intézkedések kormány-előterjesztés tervezetének tartalmáról. A BM–PM-javaslat néhány konkrét ágazati (szociális, oktatási és környezetvédelmi) szabály módosítására
vonatkozott, de nem minden esetben garantálta lakossági
ellátás színvonalának megőrzését, emiatt vita után a javaslatot az előterjesztők is első változatnak tekintették.

2005. július 28., Budapest
A miniszterelnöknek és a belügyminiszternek eljuttatott,
az önkormányzati rendszer megújítására vonatkozó, rövid
távra szóló javaslatcsomagról tárgyalt a kormányfővel és
munkatársaival a TÖOSZ elnöke és főtitkára.
Az állami és önkormányzati vagyonmegosztás lezárása
ügyében a miniszterelnök egyetértett azzal, hogy amenynyiben kérik, át kell adni az önkormányzatoknak mindazon ingó és ingatlan vagyont, amelyet az állam ez idáig
nem tudott jó gazda gondosságával kezelni.
Az önkormányzati hitelgarancia intézményének létrehozatalát az év végére ígérte a miniszterelnök, egyben
jelezte, hogy a kormány az európai uniós sikeres pályázatok tekintetében növelte a hitelfelvételi korlátozás felső határát, működteti az önkormányzati önerő-alapot
és bevezette az előlegﬁzetés lehetőségét. A hitelgarancia
⁷ Lásd az ÖNkormányzat 2005. május-júniusi lapszámának 4-7 oldalán olvasható Lépjünk
együtt! című írást.

intézményének létrehozatalával megteremthetővé és kiszámíthatóvá válik a fejlesztésekhez szükséges sajáterő.
A tárgyalás résztvevői a legtöbb időt és a legnagyobb ﬁgyelmet az iparűzési adó körüli bizonytalanság felszámolására fordították. Egyetértettek a gyors és egyértelmű
kormányzati intézkedés szükségességéről, hogy a megyei
közigazgatási hivatalok mielőbb döntsenek a gazdasági
szervezetek kifogásai ügyében, illetve, hogy az iparűzési adó beszedésére mielőbb jogerősen nyíljon lehetőség.
Egyetértésre jutottak abban is, hogy az iparűzési adó
2008-ra tervezett kivezetése esetén garantálni kell a kieső
helyi adó pótlását, s meg kell erősíteni a helyi adó rendszerét. Az értékarányos telekadó rendszerének bevezetésére
vonatkozó TÖOSZ-kezdeményezésről szólván javasolta
a miniszterelnök, hogy a szövetség szakértői csapata vegyen részt a helyi adók rendszerének kimunkálásában,
és legyen módja az önkormányzatoknak választani a többféle helyi adó között. A helyi önkormányzatok mozgásterének, döntési szabadságának bővítését egyaránt fontosnak tartották, abban pedig megegyeztek a tárgyaló felek,
hogy az e tárgyban a megteendő intézkedéseket szakértői
megbeszélések előzzék meg. A feladat- és hatáskör-átrendezés ügyében eltérő maradt a kormányzati és az önkormányzati álláspont, az önkormányzatok pénzügyi,
ﬁnanszírozási helyzetét és a költségvetést érintő javaslatok ügyében pedig a miniszterelnök egyértelművé tette,
hogy a központi költségvetés egyensúlyának fenntartása
érdekében többletforrás előteremtésére nincsen lehetőség.
A közalkalmazotti bérfejlesztéshez szükséges források
további kiegészítése céljából azonban megerősítette korábbi ígéretét: hárommilliárd forintot kapnak az érintett
önkormányzatok. A tárgyaláson jószerivel csak a TÖOSZ
pénzügyi, gazdasági jellegű javaslatairól esett szó. A szövetség szélesebb körű kezdeményezései ügyében szakértői
megbeszélések folytatásában egyeztek meg a felek.
A tárgyaláson szó volt még a 15 éves önkormányzati rendszer jubileumi megünnepléséről, a kormányzati
és önkormányzati szerepvállalás lehetőségeiről.

2005., szeptember 8., Budapest
A Nemzeti Fejlesztési Hivatal, az Országos Területfejlesztési Hivatal (szeptember elseje előtti nevén Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal) és a TÖOSZ közösen
szervezte meg az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi
egyeztetését záró konferenciát. A két folyamat párhuzamos előmozdításának szükségességét hangsúlyozta
– s utóbb a regionalizmus és decentralizáció összefüggéseit taglaló előadásában részletesen megindokolta – dr.
Szegvári Péter (akit három nappal később Sarudi Csaba,
a Kaposvári Egyetem tanszékvezetője váltott az Országos
Területfejlesztési Hivatal elnöki székében).

2005. szeptember 14., Budapest
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény (Ket.) passzusait elemezte előadásában a TÖOSZ főtitkára a tizenharmadik országos
jegyzőkonferencián. A törvény november elsejei zavarA Települési Önkormányzatok
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talan bevezetését – részint a végrehajtási szabályok, de
főként az elektronikus ügyintézés feltételeinek hiánya
miatt –. kérdésesnek tartotta, s menekülési lehetőségnek ajánlotta a képviselő-testületek számára az elektronikus ügyintézés rendeletbeli kizárását. Elmondta, hogy
a Ket.-nek a választott önkormányzati vezetők számára
feltétlenül szükséges megismerése érdekében a TÖOSZ
a Magyar Közigazgatási Intézettel közösen megyei képzéseket szervez.

2005. szeptember 19., Budapest
A TÖOSZ kezdeményezésére a hét országos önkormányzati szövetség elnöke levélben javasolta a kormányfőnek
a következő évi állami költségvetés tervezetének a kormányzati vita előtti egyeztetését. A levélben megírták,
hogy forráscsökkentést csak feladatelhagyás esetén támogatnak. Javasolták emellett a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
november 1-jére tervezett hatályba lépésének kéthónapos
elhalasztását.

2005. október 4–5., Budapest
A TÖOSZ szervezésében, az országos önkormányzati
szövetségek közös nemzetközi alapjának támogatásával
20 ország 39 képviselőjének részvételével projektzáró szemináriumot tartott a LOGON (Local Government Network). A munkacsoport-ülés második napján a TÖOSZ
elnöke tartott előadást.

2005. szeptember 27., Budapest

2005. október 10., Budapest

Az előző nap délutánján értesített országos önkormányzati szövetségeket szakértők képviselték a Ket. bevezetése
ügyében folytatott minisztériumi egyeztetésen, amelyen
kiderült ugyan, hogy az elektronikus ügyintézés feltételei a települések tekintélyes részében hiányoznak, az elhalasztást mégsem, a bevezetés elismert többletköltségéhez azonban az első három hónapra egymilliárd forintos
támogatást sikerült elérni.

A költségvetési törvényjavaslat benyújtása utáni első,
a Belügyminisztérium által szervezett szakértői megbeszélésen az országos önkormányzati szövetségek képviselői megállapodtak abban, hogy a TÖOSZ által szolgáltatott
alapanyag alapján megkísérlik együtt elérni, hogy az önkormányzatok a javasoltnál több támogatást kapjanak.

2005. szeptember 29., Budapest
Kormányülés utáni megbeszélésen tájékoztatta a kormányfő az országos önkormányzati érdekszövetségek
képviselőit, hogy az ország stabilitása és versenyképessége megőrzése érdekében a kabinet által elfogadott kereteken belül, s csakis úgy növelhető az önkormányzati
támogatás mértéke, hogy más alrendszertől, vagy ágazattól csoportosítanak át összegeket, s várja az erre irányuló javaslatokat.

2005. szeptember 30.,
Miután a szigetszentmiklósi képviselő-testület tagjai a
korábbi testületi tagok társaságában az országban elsőként ünnepelték meg az önkormányzatiság tizenöt éves
jubileumát, s a rendezvényen a település polgármesterének, Fodor Antalné doktornak a TÖOSZ főtitkára adta át
a szövetség legrangosabb elismerését tükröző Köllner-díjat, ugyanezt a kitüntetést a veszprémi kihelyezett, kibővített, ünnepi elnökségi ülésen ő kapta meg.

2005. október 1., Budapest
A tizenöt éves önkormányzati rendszer Parlament előtti
ünnepségén négyezernél több helyben választott tisztségviselő vett részt. A települési zászlók erdejében volt néhány
pénzkeveslő plakát, itt-ott füttyszó is harsant. Beszédet
mondott a belügyminiszter, a kormányfő (aki kifejtette, hogy a tagolatlan hatalom megfojtja a demokráciát,
ÖNKORMÁNYZAT

s csakis az osztott, ellenőrzött, ellensúlyaival kiegyensúlyozott hatalom teremt szabadságot, s az államhatalomnak ilyen ellensúlyai az önkormányzatok), az MJVSZ elnöke. Az országos önkormányzati szövetségek közötti
megegyezés alapján kijelölt települések képviselői mellett a TÖOSZ javaslata alapján zászlót helyeztek el a Parlamentben az országos önkormányzati szövetségek vezető
testületeibe választott polgármesterek is. A zászlóvivőket
az Országgyűlés elnöke köszöntötte. Délután a Művészetek Palotájában egy, a belügyminiszter és a TÖOSZ főtitkára részvételével megtartott fórumon a helyi újságok
szerepéről lapszerkesztők beszéltek.
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2005. október 13–15., Bécs
A TÖOSZ képviseltette magát az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsának a LOGON-program folytatását
előkészíteni hivatott konferenciáján.

2005. október 21., Budapest
A TÖOSZ által szolgáltatott számításokra alapozva –
a testületek utólagos jóváhagyásában bízva – a hét országos önkormányzati szövetség vezetői közös álláspontot
fogalmaztak meg, s juttattak el időben a következő évi
állami költségvetés törvényjavaslatáról az október 24-én
tárgyaló országgyűlési bizottságok tagjainak a javaslattal
szemben támasztott önkormányzati igényekről.⁸
Ugyanezen a napon a miniszterelnökkel júliusban folytatott eszmecsere négy témájáról érkezett a TÖOSZ titkárságára csak részbeni eredményekkel kecsegtető minisztériumi értesítés.

2005. október 25., Budapest
A TÖOSZ kibővített elnökségi ülésén meghívottként tartott tájékoztatót a 2006. évi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről dr. Várfalvi István, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára és dr. Peresztegi Gergely,
a Belügyminisztérium önkormányzati gazdasági főosztályának helyettes vezetője.
A tájékoztatásukat követő vita után a testület határozatba foglalta, hogy a kormány által az Országgyűlésnek
beterjesztett javaslat nem garantálja az önkormányzatok
⁸ Lásd a TÖOSZ honlapján ennek az összeállításnak a mellékletét.

kötelező feladatai ellátásához szükséges működési feltételeket.⁹
Az elnökség megtárgyalta az Együttműködés a közétkeztetés reformjáért elnevezésű előterjesztést, és támogatta, hogy a TÖOSZ csatlakozzon a megállapodáshoz, amely az Egészségügyi Minisztérium, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Magyar
Vendéglátó Szövetség közétkeztetési munkacsoportja között köttetik.
Az elnökség megállapította, hogy a pályázati kiﬁzetések bizonytalansága veszélyezteti az önkormányzatok
működőképességét és fejlesztési terveik megvalósítását.
Kéréssel fordult a kormányfőhöz, hogy intézkedjen a kiﬁzetések teljesítése érdekében, amennyiben pedig a költségvetési egyensúly megtartása ezt nem teszi lehetővé,
az önkormányzatokat a többletköltség megtakarítását
lehetővé tevő jogszerű pénzügyi megoldás nyújtásával
segítsék. Az elnökség felkérte a kormányt és az Országgyűlés képviselő csoportjait, hogy a TÖOSZ 2004. május
26-án elfogadott ajánlásának ﬁgyelembevételével közös
akarattal és összefogással dolgozzák ki azokat az intézkedéseket, amelyekkel a kistelepülések és falvak romló
helyzetét meg lehet fordítani.
Az elnökség levélben fordult Kóka János gazdasági
és közlekedési miniszterhez, hogy a kistelepülések közlekedésének helyzetét tekintse át, és tegyen átfogó intézkedést annak javítása érdekében. A komplex és hosszú távú
megoldás kialakításáig akadályozza meg a Volán-társaságok által tervezett buszjárat-megszüntetéseket.
Ugyanezen a napon a TÖOSZ nyári kezdeményezésének folyományaként négypárti egyeztető tárgyalás kezdődött a polgármesterek jogállásáról szóló törvény szükséges
módosításáról. Az esetleges konszenzus kialakításához
a felek egymástól és az önkormányzati oldaltól egyfajta
problémaleltárra tartottak igényt.

2005.november 18., Budapest

2005. november 4–5., Limassol

2005. december 13., Budapest

A TÖOSZ képviseltette magát az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsának ciprusi konferenciáján, amely
A nők és férﬁak közötti esélyegyenlőségről helyi és regionális szinten című európai karta előkészítését szolgálta.

A TÖOSZ elnöksége kezdeményezte, hogy az országos
önkormányzati szövetségek közös állásfoglalással forduljanak a miniszterelnökhöz annak érdekében, hogy a kormányfő vizsgálja felül a december 7-ei OKÉT-megállapodás jogszerűségét és érvényességét.

2005. november 8., Budapest
Az ezen a napon folytatódott négypárti egyeztető tárgyalásra a TÖOSZ által készített problémaleltár mellett csak
néhány partner nyújtott be javaslatot, s noha a tárgyaló
felek egyetértettek abban, hogy a polgármesterek jogállásáról szóló törvényt indokolt lenne a ciklus vége előtt
módosítani, azt is belátták, hogy erre nincs sok esély.
A TÖOSZ főtitkára kezdeményezte, hogy készüljön egy
a következő parlament és kormány számára irányadó,
az önkormányzatiság erősítését szolgáló országgyűlési
határozati javaslat.¹⁰
⁹ Lásd a TÖOSZ honlapján a mellékletet, valamint az ÖNkormányzat 2005. novemberi lapszámának 6-9. oldalán a Mi mennyi című újságcikket.
¹⁰ Lásd az ÖNkormányzat 2005. novemberi számának 4-5. oldalán az Utolsó kísérlet és a Becsületpróba című írásokat, illetve a decemberi lapszám 26-27. oldalán ismertetett, Jogszabályozási problémaleltár című javaslatsort.

Minisztériumi tájékoztató megbeszélésen vettek részt
az önkormányzati oldal képviselői, amelyen megtudták, hogy egy elveszettnek tartott pénzforrást felhasználhatnak, ám több pénzhez mégsem juthatnak az önkormányzatok.

2005. november 22., Budapest
Részleges sikert értek el a kormányfőnek e napon címzett
közös levelük révén dr. Wekler Ferenc, a KÖSZ elnöke, dr.
Zongor Gábor, TÖOSZ-főtitkár, a miniszterelnök Önkormányzati és Közigagatási Tanácsadó Tesületének tagja,
és az ugyancsak TÖOSZ-os tisztségviselő Dicső László,
a miniszterelnök Vidékpolitikai Tanácsadó Testületének
tagja. Az ötszáznál kevesebb lakosú községek településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatainak minimális
támogatására előirányzott másfélmillió forint megduplázódott, emellett az 1500-nál kevesebb lakosú, óvodát,
1–4. évfolyamos iskolát fenntartó települések gyerekenkénti támogatásának összege a benyújtott javaslat szerinti
25 ezerről 45 ezer forintra növekedett.

2005. december 1., Budapest
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsnak
(OKÉT) a TÖOSZ képviselője az önkormányzati oldal
szóvivőjeként rögzítette, hogy megbízottai nem tudnak
olyan bérfejlesztést támogatni, amelynek költségeit az állam nem teljes körűen fedezi.¹¹

2005. december 7., Budapest
Az OKÉT december 5-ei, az önkormányzati oldal tudatos
távolmaradása miatt elmaradt ülése után az e napra öszszehívott ülésen az önkormányzati oldal állítólagos képviselőjének felhatalmazás nélkül, lényegében magánemberként tett javaslatát elfogadva született megállapodás,
amit a TÖOSZ érvényesnek nem tekinthetett.¹²

2005. december 14., Budapest
A TÖOSZ-javaslatát végül csak a Magyar Faluszövetség
és a MÖSZ támogatta, s a kormányfőnek e napon eljuttatott közös levél nélkülözte az országos önkormányzati szövetségek többségének álláspontját. A parlament
az OKÉT-megállapodásban rögzített mértékű béremelésről döntött. Ez a döntés lehetővé tette ugyan a 28 milliárd
forintnyi, eredetileg zárolásra szánt összegből 22 milliárd
forintnak a bérfejlesztés céljára történő felszabadítását, de
így a bérfejlesztés másik felének előteremtését az önkormányzatokra hárította.
folytatjuk
¹¹ Lásd az ÖNkormámyzat 2005. decemberi lapszámának 5–7. oldalán a Mindenki csalódott című összeállítást.
¹² Lásd az ÖNkormányzat 2005. decemberi számának 4. oldalán közölt Gyorsjelentés a bérmegállapodásról című írást.
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csatlakozások

Az Európai Települések és Régiók Tanácsának elnöke e szervezet tagjaihoz, így a TÖOSZ-hoz is eljuttatta a fél évszázados Római
Szerződés jubileumi ünnepnapjára készített
dolgozatát. Michael Häupl, Bécs főpolgármestere angol nyelvű írását Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkárának fordítása alapján az alábbiakban ismertetjük.

AZ ELMÚLT
ÉS A LEENDÕ
ÖTVEN ÉV
EURÓPÁJA
Március 25-én ünnepli Európa a Római Szerződés 50. évfordulóját, az Európai Gazdasági Közösség megalapítását, és mindazon előnyök eredőjét, amely (minden hátránya ellenére) kontinensünk egyesüléséből fakadhat.
A polgármesterek egy csoportja
alapította meg 1951-ben az Európai
Önkormányzatok Tanácsát (CEM).
Ezek a polgármesterek tekinthetők
az Európai Unió ősapáinak.
Az volt a céljuk, hogy néhány évvel
a többségük által átélt háború szörnyűségei után megteremtsék az egyesült és békés Európát.
Egy olyan Európát, amely a helyi
és regionális önkormányzás elvein
alapul. Manapság alulról jövő kezdeményezésnek neveznénk, amit ők
akartak: egy olyan Európát, amely
a településein élő állampolgáraiból

ÖNKORMÁNYZAT
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áll. Nem ennek kellene lennie a mai
Európai Uniónak?
Az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) kezdettől fogva
hangsúlyozott három központi témája átíveli egész eddigi történelmét.
Ezek között az első a testvérvárosi kapcsolatok jelentősége a béke
és az európai népek közötti megértés
elérésében. Emlékeznünk kell: a testvértelepülési kapcsolatok tették lehetővé az európai emberek számára,
hogy a korábbi háborús évek ellenére
megismerjék és tanulják egymást, segítve ezzel az Európai Unió alapoktól
induló építését. Minél több európai
ország csatlakozott az Európai Unióhoz, a testvértelepülési kapcsolatok
segítettek új partnerségeket létrehozni, és jobban megérteni a másikat, ezzel valóban támogatva az emberek európai identitásának és állampolgársá-

gának kialakulását. Remélem, hogy a
tagjainkként működő önkormányzati
szövetségek aktív szerepet vállalnak
az idén májusban Rodoszon megrendezendő konferenciánkon, amelyen a
jövőbe tekintve vitatjuk meg a Testvérvárosi Kapcsolatokat a Jövő Világáért című dokumentumot.
A második fontos téma az önkormányzás, mint alapelv. Az első közgyűlésen, 1953-ban, Versailles-ban
fogadták el az Önkormányzás Jogainak Chartáját, amely az 1985-ös Európai Helyi Önkormányzati Charta
inspirációjául szolgált. Most, 2007ben azon munkálkodunk, hogy az új
alkotmányos vagy intézményi Európai Szerződésbe bekerüljön a helyi és regionális önkormányzás alapelve.
Harmadszorra pedig a kezdetektől, tehát az 1953-as közgyűlésünk
óta azt sürgetjük, hogy a helyi és regionális önkormányzatok az Európai
Unió intézményi kereteiben formálisan és gyakorlatilag is elismertek
legyenek. A versailles-i közgyűlés elfogadott egy rövid határozatot, amely
arra irányult, hogy a „születendő európai politikai közösség” sikeres legyen, amihez – a határozat szerint
– az európai helyi önkormányzatok
hatékony részvétele nélkülözhetetlen.
Ezt megfogalmazni mindössze két
évvel a leendő európai egység alapjául
szolgáló Európai Szén- és Acélközösség létrehozása után a jövendőmondás kategóriájába tartozott.
Az 1957-es esztendő, a Római
Szerződés aláírásával, nyilvánvalóan
mérföldkő volt Európa történelmében, noha még ez a dokumentum se
deklarálta a regionális, még kevésbé
a települési önkormányzati részvétel szükségességét. A szerződés feladata egy közös piac megalapítása
volt, valamint néhány, kevés számú
közös politika kifejlesztése (különösen a mezőgazdaságban). Azonban az idő múlásával sok új hatáskör
került az Európai Unióhoz, a helyi
és regionális önkormányzatok bevonásának hiánya pedig egyre inkább
akadályozta a munkafolyamatokat.
Miközben az egyes országokban
a helyi és regionális önkormányzatok sok-sok feladat, valamit számos
európai politika és jogszabály végre-

Ötven éve, 1957. március 25-én írták alá Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország vezető államférﬁai azt a dokumentumot amely a Római Szerződés nevet viseli

hajtása felelőseivé váltak, ezt a tényt
az Európai Közösség intézményi kerete és az Európai Unió elmulasztotta
elismerni.
Igen, a Maastrichti Szerződés létrehozta a Régiók Bizottságát, mint
tanácsadó testületet, ami egy nagyon fontos előrelépésnek számít, ám
az érvényben levő szerződések szerint a nemzeti kormányok befolyása
erőteljesebben érvényesül az Európai
Unióban, mint a szubszidiaritás elve,
azaz az önkormányzati szerep és közreműködés jelentőségének nyílt elismerése késik.
Emiatt volt az európai alkotmány
az önkormányzatok számára fontos. Első ízben szélesítették volna ki
a szubszidiaritás elvét a nemzeti szint
mellett a helyi és regionális önkormányzatok szintjére. Ez a konzultációnál erősebb kötelezettséget jelentett volna az Európai Unió döntéshozóinak. Ezért az Európai Települések és Régiók Tanácsa az elsők között
lobbizott az alkotmányért, és most
azért lobbizik, hogy a benne foglaltak
benne is maradjanak. Amennyiben
az alkotmányozás folyamata előrehalad, még akkor is, ha új nevet kap a

szövege – mint például Alapvető Európai Szerződés –, már akkor nyert
ügyünk van. Azonban ha a kormányfők és államfők egy leegyszerűsített
vagy egy másik szerződést támogatnak, mi, az európai helyi és regionális
önkormányzatok újra a kirekesztődés nagy kockázatának nézünk elébe. Történelmi lehetőségünket veszíthetjük el szerepünk szerződésekbeni
elismerésre.
Emiatt szükséges, hogy a helyi és regionális demokrácia uniós értékként
érvényesüljön a német elnökségben
és az államfők előtt. Ezért kell lobbiznunk egészen a végső döntésig az
Európai Unió intézményi és alkotmányos jövőjéről. És emiatt fordultunk
néhány héttel ezelőtt – más európai
helyi és regionális önkormányzati
szövetségek elnökeivel együtt – írásban Angela Merkel kancellár asszonyhoz, legyen fontos neki, hogy a helyi
és regionális önkormányzatok kulcspozícióba kerüljenek-maradjanak.
Fél évszázaddal a Római Szerződés
megkötése után Európa fordulóponthoz érkezett. Az Európai Települések
és Régiók Tanácsának meggyőződése,
hogy a következő ötven év sikeréhez

elengedhetetlen az Európai Unió helyi és regionális dimenziójának erősítése.
Miután tavaly júliusban az EU valamennyi tagállama ratiﬁkálta az Európai Helyi és Regionális Önkormányzati Chartát, nehéz elképzelni,
hogy az EU a jövőbeni alkotmányába
vagy szerződésébe ne lehessen nyíltan
beemelni e dokumentum helyi és regionális önkormányzatokra vonatkozó alapelveit.
Ha az EU vezetői találkoznak Berlinben, hogy megünnepeljék a Római Szerződés 50. évfordulóját, meg
fognak egyezni egy deklarációban az
Európai Unió alapértékeiről. Reméljük, hogy ez alapértékek közé kerül
a helyi és regionális önkormányzatok
kormányzásban betöltött szerepének
jelentősége is.
Reméljük, hogy a Római Szerződés 50. évfordulója ösztönzést nyújt
egy új, előrevezető út megtalálásához.
Egy olyan Európához, amely képes
jobban, egy sokkal demokratikusabb
és átláthatóbb intézményi felállással
működni, a mainál közvetlenebb kapcsolatban választópolgáraival, a mi
településeinkkel és régióinkkal.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Idén januárban újabb nyolc önkormányzattal gyarapodott a TÖOSZ tagsága. Az önkormányzati választások után belépett – a legutóbbi lapszámban bemutatott – új tagok
száma így kereken hatvan. Négyszer annyian vannak, mint ahányan tavaly kiléptek a TÖOSZ-ból.
Az arány – ahogyan a legutóbbi elnökségi ülésen fogalmazott
valaki – a szövetség jelenlegi piaci minősítését érzékelteti.

JANUÁRI

ÚJ TAGOK
Szomolya
Az alföldi síkság után, az északi középhegység magaslatai előtt kínálja pihenésre magát a Bükki Nemzeti Park területén egy kistelepülés,
amelynek Szomolya neve. Kivételes
természeti adottságai kevéssé ismertek, mintha bizony messzebb lenne
Budapesttől, mint 150 kilométer, pe-

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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dig a bedekkerekben méltán érdemelne önálló fejezetet a Kánya-patak menti természetvédelmi táj, ahol
az elnevezések is varázslatosan hangzanak: Gyűrtető, Hátmegi-rét, Barátlápa, Pazsag, Csecs Lyuk. Korabeli
feljegyzések szerint már az 1300-as
években jelentős volt errefelé a szőlőművelés, de általánossá a XVI. század
végétől vált. Fellendülésének a növekvő kereslet mellett az is oka volt,
hogy ez idő tájt terjedt el a földesúri
birtokokon a majorsági gazdálkodás,
amely a robotterheket növelte. A kőbányászat és kőfaragás elterjedése
a természeti adottság eredménye a
vidéken, a riolittufa ugyanis kiváló
építőanyagnak bizonyult. A falu határában bányászták, de a domboldalakba is vájtak pinceházakat. Egy összeírás szerint a két világháború között
a falu 172 pinceházában 820 személy
lakott. A község lakói a II. világháború után fokozatosan különálló házakat építettek, majd átköltöztek, de
a régit sem adták fel, kamrának, pincének, istállónak használták. A Bükk
pinceházait a néprajzi irodalom éppen Szomolya példája révén ismeri.
A falu határában látható kaptárkövek az ősi méhészet emlékét őrzik, ám
a régészek szerint a népvándorlás kori
emberek urnatartói vagy áldozati fül-

kéi voltak. Manapság a kőbányászatnak vége, s noha a szőlő mellett más
gyümölcsök termesztésének is hagyománya, a szomolyai, rövidszárú fekete cseresznyének messze földön híre
van, a helybéliek többsége ingázik,
s a rendszerváltoztatás óta a munkanélküliek száma is gyarapodott.
A község infrastrukturális helyzete
egyébként jónak mondható: van víz-,
gáz-, telefonhálózat. A szennyvízvezeték építését tervezik. A településen
fellendülőben van a falusi turizmus,
és közművesített telkeket kínálnak
a vidéki életmódot kedvelőknek.
Az őszi önkormányzati választáson
két ellenzéki képviselő mellett független többséggel alakult meg a 9 tagú
testület. A polgármesteri székért négyen indultak, valamennyien függetlenként, Guczi István 400 szavazattal
a voksok 47 százalékát kapta. Az új
testület a közelmúltban döntött arról, hogy belépnek a TÖOSZ-tagjainak sorába.
– Nem belépünk, hanem újból csatlakozunk – igazít ki a polgármester.
– Tudniillik az előző képviselő-testület úgy foglalt állást, miért ﬁzessünk
azért, amit nem tudunk kihasználni?
Sem jogi, sem gazdasági megfontolásból nem találták életképesnek a tagságot, és a település kilépett a szövetségből. Képviselőként akkor nem tudtam felelősen dönteni, abban a hitben
voltam, hogy felesleges dologért ﬁzetünk. Nem láthattam a dolgok mögé, így azt gondoltam, hogy nincs rá
szükségünk. Őszintén bevallom: én
is feltettem a kezem, amikor arról
szavaztunk, hogy megszüntessük-e
a tagságunkat. A TÖOSZ egyébként
nem volt ismeretlen előttem, hiszen
képviselőként találkoztam már nevével. Az előző polgármestert ugyanis
felfüggesztették, az alpolgármester
lemondott, s az ügyrendi bizottság
elnökeként nekem kellett átvennem
település ügyeinek intézését. Aztán
a választások után – már polgármesterként – előszedtem a tájékoztatót,
és első teendőim egyike volt, hogy
átnézzem. Alaposan tanulmányoztam a szövetség ismertetőjét, sőt a jogi ügyekben jártas kollégám, barátom is megerősítette a tagság előnyeit.
Rá kellett jönnöm, mit vétettünk azzal, hogy kiléptünk… Rosszul dön-

töttünk, és ezen változtatni kellett!
Képviselő társaimat nem volt nehéz
meggyőzni, hiszen ők is gyakorta
felteszik a kérdést: ki ad nekünk tanácsot, kihez fordulhatunk útmutatásért, ki segít rajtunk, ha történik
valami? Minden téren elkél a támogatás, ráadásul nem tudhatjuk, mi vár
ránk. A pénztelenség a legnagyobb
gondunk, emiatt a község az elmúlt
másfél évtizedben csak vegetált. Fejlesztésekről álmodni sem merünk,
örülünk, ha meg tudjuk őrizni azt,
ami van. Az iskolát például, ami
„kényszerházasságban”, iskolaszövetségben működött eddig, ám a gesztor
kiválásával veszélybe került a működtetése. A szennyvízcsatorna-hálózat
beruházásához jogi segítségre lenne
szükségünk, a pályázatokhoz az önerő biztosítása jönne jól, ha csupán
ezekben partnerre lelünk a szövetségben, már megtérült ez a befektetés.
Soroljam még? Egyedi gondot éppen
a különleges Kaptárköveink jelentik;
szerettük volna levédetni e nevet, ám
egy szemfüles borgazdaság megelőzött minket. A szövetség révén talán
léphetnénk az ügyben.

Nógrád

Egy megyének ad nevet a festői szépségű völgykatlan faluja, amelynek
az első magyar király, Szent István
adományozott városi rangot, s tette
megyeszékhellyé. A XI. században
a királyság egyik pillére, a várispán-

ság és vármegye központja volt, később a váci püspök, Mátyás király,
a törökök, majd Bocskai és Bethlen
csapatai is birtokolták. Kihagyhatatlan látnivaló itt a fennsíkon lévő vár,
amelyet szláv törzsek Újvárnak, azaz
Novigradnak neveztek egykor; innen a település neve. Mesélik, hogy
1685-ben egy lecsapó villám robbantotta fel az öregtoronyban tárolt puskaport, s ez által a vár védhetetlenné vált, katonai jelentőségét elvesztette, török helyőrsége a budai Várba
masírozott, később a labancok közeledtére a kurucok felrobbantották,
a bevonuló császáriak pedig tovább
rombolták a még álló falakat. Helyreállításukra csak újabb időkben nyílt
lehetőség, védőtetőt kapott a kerek
rondella, az országzászló is felállíttatott, 2005 óta azonban nem jut állami pénz a rekonstrukcióra. Látnivaló
még a faluban az 1757-ben felszentelt
katolikus templom, az 1865-ben épült
evangélikus templom, a szlovák tájház és a pincesor is.
A legutóbbi önkormányzati választáson 61 százalékos arányban ismét Szórágy Gyuláné független jelölt
szerezte meg a polgármesteri széket:
az 1246 szavazásra jogosult helybeli
közül 451 lakos szavazott rá. A kilenctagú képviselő-testület valamenynyi tagja függetlenként nyerte el mandátumát. A csatlakozási szándékukat
ﬁrtató kérdésre a polgármester aszszony szabatos feleletet adott.
– A „miért pont most?”-ra az a válasz, hogy nemrég kerestek meg minket az ajánlattal, s a testületi ülésen
rövid tanakodás után határoztunk
a csatlakozásról. A szövetség egységet
képvisel, a szervezettség pedig nagy
erőt ad. Még a tagsági díj sem volt
visszatartó erő, úgy vagyunk vele,
hogyha nincs hátrányt jelentő paszszus, akkor a tagság csak előnyünkre
válhat. Nálunk van víz-, gáz-, szennyvízcsatorna-, és kábeltelevíziós hálózat, de van merre továbblépnünk.
A gyönyörű várunk rekonstrukcióját
szeretnénk folytatni, ehhez és a pályázatokhoz remélünk partnerséget.
Félő, hogy veszélybe kerül az iskola,
a posta, a vasúti vonal megtartása, aztán még ki tudja, mit hoz a jövő. Ilyen
körülmények között jó dolog, hogy
tudhatunk valakit magunk mellett.

Kõvágóörs
Nevében hordja ismérveit a Balatonfelvidéki település, hiszen a több oldalról kőtenger által határolt falucskában bármekkora pusztítást vittek is
végbe a törökök, Kővágóörsön kő kövön maradt. A község a Káli-medence
legnagyobb települése, amely Pálköve
településrésszel egész a Balaton-partig nyúlik. Alig ezren lakják.
Egykori fejlettségének emlékét
a Balaton-felvidéken szokatlan, egybeépült házsorokból álló utcakép őrzi. Katolikus, evangélikus temploma
mellett zsinagóga is épült, a XIX. század végéig evangélikus algimnáziuma
is volt a falunak. A község központja
ódon kisvárosi hangulatot áraszt. Kiemelkedő sziklaszirten áll a ma evangélikusok által használt templom,
amely 1264-ben épült, és a XVIII. században barokk stílusban állították
helyre. A strandfürdő felett bukkan
a felszínre a pálkövei Rákóczi szénsavas forrás hűs vize. Mellette kerítéssel
elzárt telken áll az a ház, amelyet Bajcsy-Zsilinszky Endre épített 1937-ben.
A Pálkövére vezető út mellett láthatók
a törökök által elpusztított Ecsér falu
XIII. századi templomának romjai.
A romokat körülvevő, szigorúan védett terület halmai alatt az egykori
jobbágyfalu házai rejtőznek, feltárásuk után ez lesz az első korhű Árpádkori magyar falu a Balaton partján.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Pálkövét szép, árnyas erdőben haladó
sárga jelű turistaút is összeköti a Káli-medencével. A piros jelzés Kővágóörs központjából vezet a Fülöp-hegy
tisztására, ahonnan gyönyörű kilátás
nyílik a Tapolcai-medence bazalt tanúhegyeire és a tóra.
A lakosság megélhetési forrása
a XX. század közepéig a földművelés, a szőlészet, borászat, állattartás
volt, és jelentős volt céhes ipara. Jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolított le: a Balaton két partja között,
Somogytól Vasig történő termékcsere
központja volt.
A legutóbbi önkormányzati választásokon a független Molnár József lett polgármester: a 768 választásra jogosult helybeli közül 514 szavazott érvényesen, s 288 voksot kapva
57 százalékos arányban nyerte meg
a választást.
A testület januárban szavazta meg
a TÖOSZ-tagságot.

Kõszegszerdahely

Szépségekben gazdag, 466 lelkes Vas
megyei település Kőszegszerdahely,
jellegzetessége a szelídgesztenye-ültetvény, része a Kőszegi Tájvédelmi Körzetnek és az Írottkő Natúrparknak.
Va la ha szebb napokat látot t,
az 1300-as években vásártartói joga, a XIX.századtól a környező falvak
közigazgatási központja, körjegyzőségi székhely volt.
A legutóbbi önkormányzati választáson Acél Erzsébet független jelöltet
71 százalékos aránnyal, 148 vokssal
választották polgármesterré. Az öttagú képviselő-testület tagjairól a januári időközi választáson voksoltak
a település lakói.
A polgármester asszony – aki foglalkozását tekintve építésztervező
– a saját maga főnöke, így önmaga
oszthatja be az idejét. Nem zavarja,
hogy ebédidőben zavarom.
– Mi motiválta volna a belépésünket, ha nem a kényszer? Ha magára
ÖNKORMÁNYZAT
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marad egy település, még az információkhoz se jut hozzá, nemhogy segítségre számíthatna. Szövetségbe tömörülve választ kaphatunk szakmai
kérdéseinkre, tanácsokkal segíthetik
a munkánkat. Nekünk roppant mód
szükségünk van erre, mert a kicsik
között is kicsik vagyunk. Még egy pályázatot se tudunk összehozni, mert
nem vagyunk felkészülve rá. A lukácsházi polgármester a kistérségi fórumokon mindig elmondta nekem,
milyen támogatást kap a TÖOSZ-tól,
és egyre erősödött a meggyőződésem:
ez kell nekünk. Jó ideje szerettem volna már elérni, hogy csatlakozzunk, de
az előző testület ódzkodott a kötöttségtől, attól, hogy függjünk bárkitől.
Az októberi választáskor nem alakulhatott meg a testület, mert nem volt
elegendő képviselőjelölt, így amikor
január közepén elkezdhettük a munkát, azonnal döntöttünk, hogy belépünk. Amilyen aprócska falu a miénk,
olyan hosszú lehetne a lista, hogy hol
kéne el a segítség. Egyet mondok csak:
a kevés gyerek miatt bezárás fenyegeti az iskolát. Vannak ugyan ﬁatalok,
de a szülők elviszik őket máshová,
mert rendre azt hallják, hogy megszűnhet az oktatás a faluban. És akkor képzeljen el egy csodálatosan felszerelt intézményt, számítógépekkel,
nyelvi laborral, felkészült tanárokkal,
és – épp a kevés diák miatt – ideális
körülményekkel. Nekem ez elegendő
motiváció.

Kállósemlyén
A nagyközségi rangú, 4200 lakosú Kállósemlyén félúton van két
Nyír előnevű település, Nyíregyháza és a Nyírbátor között, s a Nyírség
futóhomokja öleli. A Balog-Semjén
nemzetségbeli Kállay család ősi fészke ez: a faluban megtelepedett család
itt építette ki birtokközpontját, s itt élt
Kállay Miklós miniszterelnök is, akinek hamvait 1993-ban hozták viszsza a családi kriptába. A gazdálkodásról errefelé a homok rendelkezett;
a futóhomokot akáccal kötötték meg,
a kiemelkedő buckákon és hátakon
szőlőt, gyümölcsfákat telepítettek,
s az almáskertek teljesen átalakították a táj hagyományos arculatát.
Az önkormányzati választásokon
Kállósemlyén 11 tagú képviselő-tes-

tületébe egy MDF-es jelölt került be,
a többiek függetlenek. Polgármesternek a független Nagy Bélát választották, aki a 3136 választásra jogosult
polgár 1139 szavazatát bírja, s 61 százalékos aránnyal győzött két, független színekben induló vetélytársa előtt.
Amikor azt kérdezem tőle, milyen
megfontolásból döntöttek a TÖOSZhoz való csatlakozás mellett, visszakérdez:
– Válaszolhatok tanmesével? Winnetou a törékenység erejét úgy bizonyította be, hogy egy mozdulattal
szétroppantotta a vékony nyílvesszőt,
ám ha párat marokra fogott, már nem
bírt el vele. Így van ez velünk is. Egyedül kiabálhatok én, senki sem ﬁgyel
rám, de ha sokan mondjuk ugyanazt, akkor meghallanak minket. Számítunk konkrét segítségre is, hiszen
kis apparátus lévén még a pályázásra
sem tudunk kiállítani egy hozzáértő csapatot. Ám a közös képviselet,
az érdekérvényesítés lehetősége volt
a legfontosabb, amikor letettük a garast a szövetség mellett.
Jakab

Berente

Juhász Józsefet 2003. július 27-én,
időközi választáson tették meg először a helybéliek Berente első emberévé (hat független jelölt közül a 175
szavazatott kapott korábbi polgármesterrel szemben, 251 szavazattal).
A legutóbbi önkormányzati választás időpontjára a település választásra jogosult lakóinak száma 869-ről
775-re, az érvényes szavazatok száma pedig 562-ről 553-ra fogyott, s az
ezúttal másodmagával jelöltködő Juhász Józsefre 460 szavazat jutott, ellenfelének pedig a héttagú független
testületbe se sikerült beválasztatnia
magát. A régi-új polgármestert bizony meglepte, amikor a TÖOSZ titkárságától megkapta a nem TÖOSZtag települési önkormányzatok polgármesteri hivatalaiba postázott dokumentumcsomagok egyikét, mert
mindaddig úgy vélte, hogy a berentei

önkormányzat önállósodása óta tagja az ország legnagyobb önkormányzati érdekszervezetének. Ám biztos, ami biztos, a testülettel (szerinte ismét) megszavaztatta a belépést.
Mert a TÖOSZ egyenlő jogú tagjának
akarta tudni az önkormányzatát ama
település önkormányzatával, amelyből csaknem nyolc éve kivált, s amely
azóta jogi úton, felperesként vitatja
Berentének a maga eredeti határvonalához való jogát.
Berente eredetileg (a honfoglalás
idején) talán a Bors nemzetség szálláshelye, az 1300-as években azonban bizonyosan a dédesi vár tartozéka
volt, amelyet akkori urától Károly Róbert elkoboztatott. Népessége – akár
a többi környékbeli nép – megsínylette a török időket, s csak a XIX–XX.
század fordulójától, a környékbeli
szénvagyon nagyarányú bányászatának megindulásától kezdve gyarapodott. A község életében nevezetes
esztendő az 1921. év; Kandó Kálmán
ekkor hozta létre itt a petrolkémiai
alapon működő szénlepárlót. Ezzel
kezdődött a térségben a vegyipar fejlődése.
Berente két szomszéd települését,
Sajókazincot és Barcikát 1947-ben
összevonták, 1948-ban Kazinbarcika lett belőlük, 1949-ben kisebb részt
Kazincbarcikán, nagyobb részt Berentén megkezdődött a Borsodi Vegyi
Kombinát építése (azzal a céllal, hogy
Északkelet-Magyarország mezőgazdaságát nitrogén alapú műtrágyával
lássa el), aminek folytán a kis falut
valósággal bekebelezte a szocialista
iparosítás.
Berente 1954-ben a várossá váló
Kazinbarcika része lett.
Nem sokkal a rendszerváltoztatás
után a Borsodi Vegyi Kombinát jogutójaként, 1991-ben létrejött a BorsodChem Rt. (amely ma Nyrt.-ként
Közép-Európa legnagyobb vegyipari
üzemét birtokolja).
Kétségkívül ez a tény motiválta
a berenteiek leválási szándékát, akiket a tőlük három kilométernyire
kezdődő városi utcáktól éppen a városnak adózó óriásgyár ﬁzikailag is
elválasztott.
A válás csak 1999. május 1-jén sikerült. Amit megelőzött egy népszavazás és sok minden más. Egyebek

között egy alkotmánybírósági határozat, egy törvénymódosítás, és egy,
az Országgyűlési Biztosi Hivatal által
rögzített jelentés.
Az országgyűlési biztos vizsgálata
idején az Alkotmánybíróság 15/1998.
(V. 8.) AB számú határozatában megállapította: „a törvényi feltételek fennállása esetén az érintett település választópolgárai közösségének joga van
az általa kezdeményezett községi közjogi jogállás elnyerésére.” És megsemmisítette a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
52. § (1) bekezdésének második mondatát (aminek lényege, hogy a kiépült
helyi közszolgáltatások – legalább alsó tagozatos általános iskola és körzeti orvosi rendelő – színvonalának jelentős csökkenése nélküli fenntartása
a községalakítás feltétele).
A jelentés szerint „mulasztásos
alkotmánysértés keletkezett, amikor
a törvényalkotó nem tett eleget az új
község alakítására irányuló belügyminiszteri előterjesztés kialakítása és továbbítása eljárási rendjének, a kapcsolódó határidőknek, a köztársasági
elnök ilyen tárgyú döntéshozásának, a
jogorvoslati lehetőségek megállapításával kapcsolatos jogszabályalkotási
kötelezettségének”. A jelentés tartalmazza még, hogy az új község alakítása tárgyában megtartott népszavazás következményeként nem tekinthető automatikusan megoldottnak
a vagyon és a külterület megosztása;
ehhez a két képviselő-testület megállapodása szükséges, s hogy e megállapodás megkötéséig a települések
polgárai számára nem egyértelmű

a jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges közigazgatási eljárási rend.
Benne van a jelentésben, hogy
„az új község megalakulását vagy
a községegyesítés megszüntetését követően az esetleg évekig tartó vagyoni-területi viták olyan bizonytalan
helyzethez vezethetnek, amely hátrányosan érinti mindkét szóban forgó település polgárait, s az egyes önkormányzatok tulajdonhoz való jogát, valamint gazdálkodási jogának
gyakorlását is akadályozza”. Meg
hogy „mivel a hatályos jogi szabályozás nem rögzít határidőt az új község
megalakítása, illetőleg a községegyesítés megszüntetése miatt szükséges vagyoni-területi kérdések tisztázása körében tartandó tárgyalások lefolytatására és a megállapodás megkötésére,
bizonytalan helyzetet idéz elő a helyi
népszavazás megtartását követően a
tekintetben, hogy egyáltalán meg tude állapodni a két képviselő-testület,
és ha igen, mikor és milyen feltételekkel”. Emiatt „a jogállamiságból fakadó jogbiztonsághoz fűződő alapjog
– összefüggésben az önkormányzáshoz való alapjoggal – sérelmet szenved, mely alkotmányos visszásságot
keletkeztet”.
Mindezek okán az országgyűlési
biztos szerint Kazincbarcika képviselő-testülete alkotmányos visszásságot keletkeztetett, amikor az önkormányzatokról szóló törvényben
rögzített, a községegyesítés megszüntetésére irányuló kezdeményezés határozatba foglalását tartalmazó kötelezettségének nem tett határidőben
A Települési Önkormányzatok
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eleget. A visszásság orvoslása érdekében tett ajánlásában törvénymódosítás kezdeményezésére kérte fel
a belügyminisztert, hogy új község
alakítása esetén jogszabály állapítson meg határidőt az érintett önkormányzatok képviselő-testületei közötti, a vagyoni-területi kérdésekben
szükséges megállapodás megkötésére, és nyisson a bírói utat e határidő
elmulasztása esetére.
Az ajánlásra adott válaszában
a belügyminiszter törvénymódosítás
kezdeményezése helyett véleményezésre küldte meg a településrendezésről szóló törvény tervezetét, amely új
község alakítása, településegyesítés
megszűnése esetén a vagyoni viták
lefolytatására határidőt állapít meg,
és megnyitja a bírói út lehetőségét is.
Berente 1999. május 1-jei önállósodása utáni, a két testület közötti tárgyalások eredménytelensége a bírói
út igénybevételére késztette a barcikaiakat, akik a megyei bírósághoz
2000 januárjában felperesként benyújtott keresetükben számításokkal támasztották alá, hogy az 1954es közigazgatási határ visszaállítása elviselhetetlenül hátrányos lenne
a számukra. A bíróság 2001. májusi,
első fokú határozatában az 1954-es
határ visszaállítását rendelte el, nem
sokkal később pedig elutasította a felperesnek a vagyonmegosztási elvek
megállapítására irányuló keresetét,
kifejtvén, hogy erre a közigazgatási
határ jogerős megállapítása után indítandó vagyonmegosztási perben nyílhat csak lehetőség. Az első fokú határozat ellen a kazincbarcikai testület
a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezett,
amely 2003. február 27-én hatályon
kívül helyezte az ítéletet, s a megyei
bíróságot az ügyben új per lefoly-
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tatására, településszervezési szakértő igénybevételére és új határozat
meghozatalára utasította. Az azóta
megtartott tárgyalások közül az elsőn felolvasták a Legfelsőbb Bíróság
– akkorra már kézbesített – ítéletét,
a másodikon a perbeli felek javaslatot
tehettek a településszervezési szakértő személyére, a harmadikon pedig
a megyei bíróság független szakértőt bízott meg azzal, hogy az ügyben
2005 végéig nyilvánítson véleményt.
Ezt a megadott határidőig a megbízott nem tette meg.
Noha a Kazincbarcikától 1999ben elvált Berentének még nem volt
(lényegében ma sincs) közigazgatási
határa, nem lehetett (és nem lehet)
tudni tehát, hogy ez határ hol metszi
el az a két települést elválasztó ipari létesítményt, a két önkormányzat
képviselő-testülete mégis kénytelen
volt megállapodni egymással a létesítmény teljesítményéből származó
iparűzési adó arányáról, különben
egyik se kapott volna pénzt.
A kazinbarcikai testületet képviselő ügyvédek a megyei bíróság által
megbízott szakértő tavaly benyújtott
véleményét kidolgozatlannak, egyoldalúnak tartván, bizonyítási eljárás
keretében új szakértő kijelölését kezdeményezték, ezért nem lehetett előre tudni, hogy hét év múltán, az idén
február 15-én tartott tárgyaláson
döntés születik-e.
Született. Az eljáró bíró elutasította
a bizonyítási indítványt és részítéletet
hirdetett, amely szerint a közigazgatási határ az 1954. évi községegyesítési határvonal, mert ezáltal aránytalanul nagy hátrányt nem szenved
a felperes.
Győztünk, mondta az ítélethozatal
után Juhász József polgármester, akit
mélységesen felháborít, hogy a jogvitát a magyarországi sajtó 33 ezer
és ezer ember konﬂiktusaként interpretálja, mintha bizony ezer embernek nem lehetne igaza a 33 ezerrel
szemben. Soha senki nem írta meg,
hogy Kazinbarcika a Borsod-Chem
Nyrt. által ﬁzetett iparűzési adó hetven százalékában részesül, és hogy
Berentéé csak harminc százalék. Annak ellenére, hogy az 1954-es közigazgatási határ szerint a gyáróriás
kétharmada létesült berentei, s csak

egyharmada barcikai területen. A fordított arányú megoszlást indokolja,
hogy a nagyüzem kevesebb értéket
teremtő része mondható berenteinek,
s az értékesebb része van a határ túlsó
felén. Igaz ugyan, hogy az egy lakosra jutó iparűzési adó Berentén így is
sokszorosa a barcikainak, de a negyven esztendei hátrány leküzdéséhez
mégsem elegendő.
Szitka Péter, Kazincbarcika új polgármestere a részítélet kihirdetése
után ugyan úgy nyilatkozott, hogy
harmincháromezer ember képviseletében kötelességének tartja a fellebbezést, de az ítélet előtti nyilatkozata szerint hajlik a megegyezésre. Ha
mindkét fél enged valamit – mondta
volt –, akkor nem lehetetlen véghez
vinni a bűvészmutatványt: azaz úgy
felosztani egy tortát, hogy mindkét
fél azt higgye, ő kapta a nagyobb szeletet.
Ilyesfajta bűvészmutat vány ra
a szolidaritást és a szakmaiságot legfőbb értéknek tartó érdekszervezet
két egyenrangú tagja igenis, képes lehet. Mert együttműködésre különben
is képesek. Erre utal például, hogy
idén január 11-étől február 8-áig a kazincbarcikai Gyermekek Háza a berentei általános iskolások kiállításának adott helyet, a magyar kultúra
napja alkalmából pedig január 22-én
az ő műsorukkal nyílt meg a Berentei
Művelődési Ház nagytermében Hegedűs János kazincbarcikai festőművész
alkotásainak tárlata.
(aczél)

Cserdi
A boráról is emlegetett cserdi szőlőhegy benépesülőben: akárcsak
a Komló szomszédságában lévő határtetői kiskertek üdülőházaiba, ide
is egyre többen költöztek ki az elmúlt években. Ki kényszerből, ki
más megfontolásból. Mint mondják,
nem Cserdiből vagy a környék falvaiból érkezők népesítették be, hanem a Pécsről, Dombóvárról, sőt Kaposvárról érkezők. Az önkormányzatnak nehezen tervezhető kiadást
jelent majd, ha bejelentett, állandó
lakosként kell számolni az itt élőkkel, hiszen a villanyvilágítás, az út,
a vízvezeték, a közművekről való gondoskodás az alapellátások közé tartozik. Miközben a szükséges pénzforrás

egyelőre bizonytalan. A két utcából
álló baranyai kistelepülés természeti adottságai, klímája jó lehetőséget
nyújt a kirándulásra, vadászatra, hiszen környéke erdőségben, vadállományban gazdag. A faluban nagyon
sok még a régi, de átalakított, bővített
parasztház, amelyek hangulata a régies építészeti kultúrát hirdeti.
Legfeljebb a lakók 15–20 százaléka rendelkezik rendszeres jövedelemmel, a munkavállalók néhány
kivételtől eltekintve valamennyien
ingáznak. A lakosságnak 40 százaléka hatvan éven felüli vagy rokkantnyugdíjas. Lenn is és fenn is szélesülni látszik a korfa: a 367 lakosú
községben a 18 éven aluliak száma
is 140-hez közelít. Sokan tartósan
munkanélküliek; a rendszeres szociális segélyben részesülők száma a félszázhoz közelít. Félő, hogy kevesebb
pénz jut közcélú, illetve közhasznú
munkára, mint korábban. Kilenc
éve, 1998-ban még 180 ezer forintos keretösszegről indultak, amelyet
4 millió forint fölé sikerült tornászni: 2005-ben már 4 millió 357 ezer
forintot szánhattak az állástalanok
foglalkoztatására. Ehhez újra és újra pályázni szükséges, hiszen ennyi
pénzből évente legfeljebb 20–25 ember néhány hónapos foglalkoztatására van lehetőség.
A községben szemlátomást családias az öttagú, független jelöltekből
álló testület; három Bogdán is helyet
kapott benne. A 261 választópolgár
közül 111 szavazatot kapott Bogdán
László, 58 százalékos szavazati arányával ő váltotta a korábbi polgármestert.
Noha a település valaha az ügyes
mesteremberek – hentes-mészáros,
kovács, agyagégető, állattartó – faluja volt, tejcsarnokkal, önellátó paraszti gazdálkodással, ma a képzetlenség, a munkahelyek hiánya a legnagyobb gond. A tavaly megválasztott képviselő-testület is e feladatok
megoldása érdekében kérte felvételét
a TÖOSZ-ba.
– Meggyőző érv, ha az ország fele úgy látja, érdemes a szövetséghez
tartozni – mondja Bogdán László
polgármester. – Ha a rutinos polgármesterek jónak tartják, akkor el kell
fogadni a véleményüket, és nem új

ösvényt taposva, a magunk kárán
szerezni tapasztalatot. Ez inspirált,
hogy másként csináljam azt, amivel
megbíztak. Az előző ciklusban polgármester-helyettes voltam, sok haszontalanságra szórtuk a pénzt, miközben a gondokat nem sikerült orvosolni. A szövetségnek szava van,
súlya van, és ha én, az isten háta mögötti polgármester segítséget kérek,
akkor kapok. Nem pénzről beszélek.
Tudja, én cigány vagyok, a bőrömön
érzem, hogyan beszélnek mellé ebben a kérdésben. Az itteni lakosság
fele roma, a keresőképesek kilencven
százaléka munkanélküli, vagy szociális járadékból él, a legmagasabb
iskolai végzettség a nyolc általános.
Ezek a paramétereink, amikkel nekivágunk az útnak…

Bánd

Barátságos közelségben Veszprémhez, mindössze 659 lakosú kisközség Bánd. Az itt élők többsége német
nemzetiségű, sváb őseik 1764-ben települtek meg a Séd-patak völgyében.
A falu legfőbb nevezetessége a patak felett magasodó dombra épült,
romos állapota ellenére is impozáns
Essegvár. Csak az őrtorony maradt
fenn. 1993-ban alapítványt hoztak
létre a vár feltárására, restaurálására.
A község központjában álló római katolikus templom a XVIII. században
épült, egy 1884-es tűzvész után klaszszicista stílusban állították helyre.
A községből jól megközelíthető a közeli Miklós Pál-hegy, amelyen Európa egyik jelentős tiszafás területe található. A kétszáz hektáros erdő 1892
óta természetvédelmi terület.
Bándon héttagú képviselő-testület
alakult a legutóbbi önkormányzati
választásokat követően. A kizárólag
független képviselők mellett a szintén
független Schindler László lett polgármester. Az 525 választópolgár 57
százalékot jelentő 191 szavazatával
választották meg.
J.K.

FELJELENTÉS
DEBRECENBEN
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést Csige Tamás polgármester, akit az Összefogás Hajdúdorogért Egyesület,
az MSZP és az SZDSZ közös jelöltjeként választottak meg
Hajdúdorog első emberének.
Egy névtelenül küldött, a családtagjait is megfenyegető
levél miatt fordult a rendőrséghez. A levél tartalmából:
„Bűneitek soha el nem évülnek, vadászunk rátok, mától
veszélyben éltek… ítéletet mondtunk felettetek, s az ítéletet végre fogjuk hajtani.”
A szocialisták debreceni pártelnöke, Zsiros Zsolt szerint
nyolcan kaptak hasonló tartalmú levelet, megbecsült, de
jelenleg pozícióban nem lévő emberek, köztük egy korábbi debreceni MSZP-elnök és egy volt debreceni szocialista
képviselő, valamint egy civil, aki sohasem volt párttag.
Zsiros Zsolt találkozót kezdeményezett a debreceni közgyűlésben lévő valamennyi párt és civil szervezet képviselőivel, hogy közös nyilatkozatban ítéljék el az ilyenfajta
megnyilvánulásokat.

REMI

VENYIMEN

Nagyvenyimen titkosan szavaz ugyan a testület a polgármester által alpolgármesternek javasolt személyről,
de az alulmaradók pontosan tudják, hogy kik szavaznak
ellene rendszeresen.
Heten vannak, mint a gonoszok.
Rauf Pál, a régi-új polgármester (akit a Fejér Megyei
Településekért Egyesület jelöltjeként csaknem 53 százalékos szavazataránnyal választottak meg az 25 százalékot
kapott független, s a 22 százalékot kapott Fidesz-jelölttel
szemben) állhatatosan ragaszkodik a beterjesztett személyhez, akivel hosszú évek óta együtt dogozott, s akinek
jogászként az önkormányzat ügyeire kellő rálátása van,
akiben megbízik. Háromszor terjesztette elő a javaslatát,
háromszor szavazták le. Ha sakkparti lenne az alpolgármester-választás a háromszori lépésismétlés folytán már
kimondatott volna a remi. Az igazi remit fél esztendő múltán a megyei közigazgatási hivatal álláspontját elfogadó
ágazati miniszter javaslatára a parlament hivatott kimondani. Mivel csakis a polgármester javasolhat helyettest
magának, amennyiben ezt a javaslatát rendre leszavazzák,
alpolgármestertelenül meg jogszabályellenesen működik
a testület, a parlament nem tehet mást, mint hogy kimondja: ne működjék tovább, új parti következik.
A Települési Önkormányzatok
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mindennapok

KÖNYV
TÁRAK
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A tószegi községi közkönyvtárban 15 ezer 626 könyv
és több mint 300 AV, CD és CD-ROM várja az olvasókat. Siposné Nagy Julianna könyvtárigazgató megemlítette, hogy tavaly 19 féle folyóiratban lapozhattak az olvasóteremben.
A könyvtár a település központjában, 2000 óta a Művelődési Ház épületében van, az ingatlant 2001–2003 között
felújították. A könyvtár a földszinten, 126 négyzetméteren működik, az emeletre most költözik a falumúzeum.
Az olvasókat két könyvtáros várja. Az igazgató egyetemi
informatikus-könyvtáros végzettségű, a másik könyvtáros részmunkaidős, főiskolai informatikus-könyvtáros
diplomája van, de könyvtáros-asszisztens besorolású.
Öröm a szakképzett, felsőfokú végzettségű könyvtárosok alkalmazása. Gondot jelent a munkaidő-csökkentés
a részmunkaidős könyvtárosnál, ennek ellenére a nyitvatartási időt nem csökkentették.
A könyvtárban hat számítógépen lehet internetezni, szövegszerkesztő-programot használni, nyomtatni,
szkennelni. Az internetezésért és a nyomtatásért támogatási díjat kell ﬁzetni, a géphasználat ingyenes. Mindkét könyvtárosnak külön munkagépe van, az egyiken fut
a könyvtári nyilvántartó program, amely dokumentumok,
és kölcsönzések nyilvántartására szolgál. A másikon internetezni is lehet és a napi munkát segítő szoftverekkel
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van ellátva. A könyvek, folyóiratok, videóﬁlmek, CD formátumú hangoskönyvek kölcsönzésén túl könyvtárközi
kölcsönzést is nyújtanak, amelyet főként a felsőoktatási
intézmények levelező tagozatos hallgatói vesznek igénybe. Tavaly 158 esetben megkapták a kért dokumentumot.
Országosan is problémát jelent, hogy ez év január 1-jétől
már nem téríti meg a minisztérium a küldő könyvtárnak
a dokumentumok visszapostázási költségeit, így kénytelenek a könyvtárak azt az olvasókra hárítani. Emiatt csökkenhet a könyvtárközi kölcsönzést kérők száma.
Mivel közművelődési szakember nem dolgozik a településen, a könyvtár egyfajta rendezvényközpontként is
működik. Immár öt éve meghirdetik az Őszi Könyvtári
Napok programsorozatot. Ennek része az iskolásoknak
kiírt rajzpályázat, amely időnként kiegészül mese-, novellaíró pályázattal is. Tavaly a Kucorgó nevű településrészen végzett ásatások évfordulójához kapcsolódva régészeti előadást szerveztek. A könyvtárosok több mint
tíz éve szervezik és vezetik a nyári kézműves gyermekfoglalkozásokat. Negyedik alkalommal hirdették meg
a számítógépes tanfolyamot, ezen legutóbb huszonketten
vettek részt, de már szervezik a következő kurzust. Kelet-magyarországi, háromrégiós könyvtárosi konferenciát
szerveztek tavaly, amelyhez az NKA pályázata teremtette
meg az anyagi alapot.
Az önkormányzati fenntartású könyvtár támogatására 1995-ben megalakult a Tószegi Könyvtári Védegylet nevű szervezet, amely gyakran nyújt anyagi hátteret
a programokhoz. Az egyesület egyéb bevételeiből biztosítja a könyvtárnak a telefonvonalat, az internethasználatot, rendszeresen vásárol és ajándékoz könyvet, a meghirdetett pályázatok díjainak költségét is átvállalja. Tavaly
egy laptoppal is gazdagodott a könyvtár az egyesületi
pénzből. A védegylet 2003-ban 130 ezer forintot nyert
a GYISM pályázatán a Hagyományőrzéssel az EU felé
elnevezésű programhoz, 2005-ben pedig a Nemzeti Civil Alapprogramtól elnyert 200 ezer forintból digitális
fényképezőgépet vásároltak. A könyvtár saját pályázatai
2002-től kezdve minden évben eredményesek, 2003-ban
például az IHM Esély a felzárkózásra című, az internetes
közösségi terek kialakítását célzó programhoz benyújtott
pályázattal 2 millió 700 ezer forint értékű, hat számítógépből álló csomagot és projektort, míg 2004-ben szintén
az IHM-től e-Magyarország-pont működtetésére 1 millió
50 ezer forintot nyertek. A könyvtárnak és a védegyletnek
közös honlapja is van, más intézmény nem dicsekedhet
ezzel a községben.
Két nyolcórás munkaidejű könyvtárossal gazdagabb
programokat tudnának szervezni, több idő jutna olvasmányajánlásra, olvasóvá nevelésre. Bármennyi kulturális
intézmény működik egy településen, főként a községekben nagyon fontos, hogy együtt tudjanak dolgozni az ott
élőkért. Siposné szerint nagyon nehéz eldönteni, összevontan, vagy szakmailag önállóan működjenek az intézmények. Tószegen jelenleg létezik külön iskolai, és közkönyvtár is.
A kunhegyesi Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár épületét az 1700-as években a közhiedelem szerint sóház cél-

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
A tizenegy települést magába foglaló Csengeri Kistérségi Társulásban a Tyukodi Községi Könyvtár körzetközpont szerepet kapott. Tizenháromezer kötete van. Oroszné Karácsony Erika könyvtáros elmondta, hogy amelyik
kistérségben nincs könyvtár, ott az eﬀéle ellátást mozgókönyvtári szolgálattal (mikrobusszal) oldják meg. Az ehhez használt 12 személyes Volkswagen gépkocsit pályázaton nyerték. Ha valamelyik tagtelepülésen igényelnek egy
könyvet, akkor megkeresik, melyik könyvtárban található
meg, s kiviszik az igénylő falu könyvtárába. A legtöbben
a romantikus regényeket keresik. A kötelező olvasmányokat is sokan kölcsönzik. A tyukodi könyvtár több száz olvasója közül 170 az általános iskolás. korú. A kastélyépületben lévő intézmény tárgyi körülményei elfogadhatók.

Az idegennyelv-oktatás támogatására indította még
2003-ban a Világ - Nyelv programot az oktatási tárca
Tempus Közalapítványa. Az első és második évben pályázat segítségével összesen 80 forrás tanulóközpontot
sikerült létrehozni az országban. Egy esztendeig szünetelt a program, de 2006-ban újra meghirdették, ekkor
15 iskola kapott támogatást. Ezeknek az intézménynek vállalniuk kellett, hogy a támogatásból (hatszázezer forint) beszerzett autentikus anyagokat elérhetővé teszik a partneriskolák tanárai és diákjai számára,
5 éven keresztül.
Az egyik tavalyi nyertes a székesfehérvári Hétvezér
Általános Iskola könyvtára. Ahol Zámoly, Lovasberény,
Vereb, Csór, Iszkaszentgyörgy és Pázmánd csatlakozásával azóta kistérségi idegen nyelvű forrásközpont működik. Ez azt jelenti, hogy a tanulóközpontot felkereső
pedagógusok és diákok számára audio- és vizuális anyagok, folyóiratok, olvasmányok és könnyített olvasmányok, ismeretterjesztő irodalom; multimédiás oktatási
anyagok állnak rendelkezésre. Jelenleg 441 kötet angol,
illetve német nyelvű autentikus kiadványból válogathatnak a látogatók. Mégpedig a könyvtár meghosszabbított
(általában reggel 8 és délután 4 óra közötti) nyitvatartási
ideje alatt. A könyvtárban tizenkét számítógép van. Az
audiovizuális eszközöket (video és dvd-lejátszó, cd-s és
kazettás magnó) egyénileg, csoportosan, könyvtárosi irányítással, illetve szervezett foglalkozások, tanóra
vagy szakkör keretében lehet használni.

NYELVLECKE

jára használták. Szabóné Somody Margit könyvtárvezető
elmondta, hogy a fennállása óta sokféle célt, emberi tevékenységet kiszolgáló épület 1945 után művelődési otthonként, majd 1961-től könyvtárként működik. Az Országos
Műemléki Felügyelőség 1978-ban műemlék jellegű épületté nyilvánította. A felújított könyvtárat 1981. május 22-én
adták át 389 négyzetméteres alapterülettel. Az épület belső
felújítására 2002-ben, a külső renoválásra 2005-ben került
sor, amikor az intézményt összevonták az Ilosvai Varga
István Művelődési Központtal, így az elnevezése Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény lett
és tagintézményként működik. Jelenleg négy szakképzett
könyvtáros látja el a feladatokat. Közülük kettőnek van
felsőfokú végzettsége. A heti nyitvatartási idő 30 óra.
A könyvtár berendezése egyedi és esztétikus, a bútorzat,
függöny cserélésre szorul. Az intézmény hét számítógéppel, egy színes tévével, rádiósmagnóval, CD- és videólejátszóval rendelkezik. A könyvtár dokumentumállománya
36 ezer könyv, 1500 időszaki kiadvány és 3000 hangzó
anyag. Szükséges lenne új CD-, DVD-lejátszó beszerzése.
A könyvtárban a hagyományos cédulakatalógust használják, az állomány számítógépes feldolgozása még nem
kezdődött el. A könyvtár szolgáltatásai: felnőtt és gyermek
olvasók részére kölcsönzés, internethasználat, könyvtárközi kölcsönzés, információszolgáltatás. Kiemelt ﬁgyelmet
fordítanak a helyismereti munkára.
A gyűjteményes szobában lévő Párdy Mihály hagyatékából rendezett állandó kiállítást csoportoknak is bemutatják. Részt vesz a könyvtár a Jonatán Könyvmolyképző
nevű országos programban, és a hagyományos könyvtárhasználati foglalkozásokon kívül önálló rendezvényeket
– kiállításokat, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatót,
hagyományőrző gyermekprogramokat – szerveznek. Kiemelt rendezvényeik a Népmese Napja és a Gyermekkönyvhét. Az 1995-től működő Alapítvány a Kunhegyesi
Városi Könyvtárért nevű szervezet a könyvtár szolgáltatásainak bővítését segíti. Az önkormányzat minden évben
támogatja a könyvtárat a civil szervezeteknek kiírt pályázati rendszer révén. Jelenleg megoldatlan az állomány
számítógépes feldolgozása, a könyvtárközi kölcsönzés
postaköltségeinek fedezése, és a könyvek népszerűsítését
elősegítő akciókra sincs pénz.
Simon Cs. József

Van televízió, video és számítógép. A könyvtárnak nagyon
jó a kapcsolata az általános iskolával. Működik az iskolai
könyvtár is. Könyvtárórákat tartanak. Ezenkívül szavaló
és mesemondó versenyt, rajzpályázatot szerveznek.
A kétezer lakosú Anarcson a községi könyvtár, amely
korábban a kastélyban működött, az iskola épületének
emeletén kapott helyet. Ahol a könyveket a korábbinál
valamelyest kisebb helyen kell elhelyezni. A jelenlegi helyiséget már kinőtték. Erről a közelmúltban a falugyűlésen
és a közmeghallgatáson is volt szó. A polgármester szerint az a cél, hogy a könyvtár a földszintre kerüljön, mert
az emeleten az idősek által nehezen elérhető, s az akadálymentesítés nem megoldott. A földszintre költözés
remélhetően az idén megtörténik. Ott a könyveknek is
több helye lesz.
A községi könyvtár az új helyen az oktatási intézmény
könyvtárával együtt működik. A könyvállomány 11 ezer
körüli. A múlt évben 600 ezer forintot fordíthattak könyvbeszerzésre. A könyvtár látogatottsága elég jó. Az iskola
majd valamennyi tanulója, illetve a községben élő több
főikolás rndszeres olvasó. Magyar Pálné könyvtáros arra
törekszik, hogy a település felnőtt lakossága is bőven találjon magának olvasnivalót.
A könyvtár technikai ellátottságára sincs panasz, van
tévéjük és videójuk, ám keveslik az egyetlen számítógépet,
legalább öt kellene belőle, erre pályáznak is.
Az 1400 lakosú jól működik. Tavaly a Könyvtári Tájékoztatóban a pusztadobosi könyvtár tevékenységéről két
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Somogy megyében
A kaposvári Megyei és Városi Könyvtár hálózati és módszertani osztályának szaktanácsadója Halász Lászlóné
csaknem negyven éve könyvtáros. Az ország második
legnagyobb, hetvenhat települést tömörítő kaposvári
kistérség aprófalvaiban élő könyvtárosokkal együtt törekszik elhitetni, hogy olvasni jó, mert olvasás közben
kitárul a világ, és semmivel sem pótolható az új könyv
illata. Tapasztalata szerint a rendszerváltoztatás után,
amikor az ország megyei könyvtárai nem folytatták a
korábbi gyakorlat szerinti hálózati munkát, a Somogy
megyei önkormányzat ragaszkodott a jól bevált együttműködéshez. A 245 somogyi település közül több mint
kétszázban van települési – köztük községi és iskolai
– könyvtár. Az ő aprófalvas kistérségében pedig hetven településen.
– A 90-es években kissé háttérbe szorult a könyvtárügy
– mondja. – A képviselő-testületek inkább a víz- és csatornázási, illetve a gázberuházásokat, az egészségügyi ellátás
színvonalának emelését preferálták. Néhány éve azonban
rádöbbentek: igaz, hogy a kultúrára, a közművelődésre,
a könyvtárra költött forintok csak hosszú távon térülnek
meg, ám mégiscsak kell egy olyan közösségi színtér – ami
egyébként törvényi kötelezettség is –, ahol idős és ﬁatal
egyaránt jól megfér, s ahol a hazai kulturális élet reprezentánsaival is olykor-olykor találkozhatnak.
– Jól tudom, hogy a könyvtári szakmai feladatok ellátására a kaposvári kistérségben jött létre először társulás
a megyében?
– Igen. Először négy apró falu: Kisasszond, Újvárfalva, Zselickisfalud és Kaposszerdahely önkormányzata
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társult, számítógépeket kaptak, internet-eléréssel, de azóta újabb tizenhat település önkormányzata jelezte, hogy
szívesen társulna.
– Miért előnyös, ha az önkormányzat csatlakozik a kistérségi könyvtári ellátáshoz?
– Azért, mert a többcélú kistérségi társulásnak nagyobb
állami normatíva jut, s ezáltal színvonalasabbá tehető
a szakmai munka.
– Mennyi pénz jut állománygyarapításra?
– Ez településenként változik: évente ötvenezer forinttól egymillió forintig.
– Nem túl sok még az egymillió sem. No de mit lehet ötvenezerért vásárolni?
– Hát, bizony az egy szatyorba beleférne. Próbálunk
újdonságokat beszerezni, vagy a hiányzó kötetekre összpontosítunk, netán a kötelező irodalomra. A szegényes
könyvállományon azonban sokat segít a könyvtárközi kölcsönzés. Ahol egyébként a polgármesternek, illetve a testületnek szívügye az ilyen irányú fejlesztés, ott találnak
hozzá forrást is. A teleháznak is remek helye a könyvtár,
csakúgy mint a kluboknak. Úgy, ahogy például Somogy
legﬁatalabb városában, Kadarkúton, de említhetem a fehér gyászáról és földiepréről híres Csökölyt is, ahol új
helyet kapott a téka. A könyvtáros személye is rendkívül
fontos, hiszen a szűkös anyagi lehetőségek ellenére nem
mindegy, hogy ki, s milyen könyvet ajánl vagy szerez be
az olvasóknak. Gige erre kiváló példa, ahol ugyan kevés
pénz jut a könyvtárra (is), de a könyvtáros személye sok
mindent ellensúlyoz. A polgármesterekkel, jegyzőkkel,
a képviselő-testületi tagokkal rendszeres a kapcsolatom,
és próbálom megértetni velük, miért van nagy szerepe
a könyvtárnak egy-egy település életében.
– A kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban gyakoriak
a kiállítások, az író-olvasó találkozók, zenei, irodalmi estek
is. A vendégek jelentős része pedig nemcsak a megyeszék-

A szikszói többcélú kistérségi társulás egyik mozgókönyvtára működik
Halmajon.
Az akadálymentesített intézmény
nyilvános, megtalálható az országos
jegyzékben.
Kiskinizs, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa, Felsődobsza, Kázsmárk, Léh és Rásonysápberencs tartozik a mozgókönyvtár
által ellátott területekhez.
Ezeken a településeken az elmúlt
évben alakították ki a letéti helyiségeket. Ahol rendelkeztek némi
könyvállománnyal, ott a kölcsönzés folyamatos volt, de a mostani
integráció új lehetőségeket adott a
frissen belépetteknek is.
Felsődobszán a bibliotékát számítógépes szolgáltatással kombinálták.

HALMAJMOZGÓ

cikk is megjelent, ezeket azonban e sorok írójának interneten nem tudta elküldeni, sem a tartalmukat beolvasni,
mert nemhogy nethozzáféréssel, de még telefonnal sem
rendelkeznek. A községi könyvtár 8 ezer, az iskolai pedig
2 ezer kötetet számlál. A könyvtáros gyakran szervez rendezvényeket. Cél, hogy e rendezvények résztvevői közül
senki ne távozzon könyv nélkül. A kínálatot könyvtárközi
kölcsönzéssel is igyekeznek javítani. Erre évente mintegy
150 alkalommal kerül sor. Minden, az olvasó által igényelt
kötetet igyekszik megszerezni. Könyvtárbuszuk nincs, de
a könyvtáros nem is bánja, mert úgy véli, akkor lazulna az
olvasókkal fenntartott személyes jó kapcsolata. A vezető
azt tapasztalja, hogy aki egyszer a könyvtárba bemegy egy
újságért, az legközelebb könyvet, CD-t vagy DVD-t is kölcsönöz. Most az iskola nyert egy pályázatot. Ha elég lenne
az anyagi forrás, akkor összevonnák a községi és az iskolai
könyvtárat. Miután csatlakoztak a Nagy Könyv elnevezésű országos mozgalomhoz, a kérdőíveket sokan visszaküldték, s olyanok is betértek a könyvtárba, akikről senki
se hitte volna, hogy az valaha is eszükbe jut. A mozgalom
révén gyarapodott az olvasók száma. És aki egy könyvet
kivitt, nemsokára jött a többiért is. A könyvtáros a közhasznú munkásokat a kocsmából csábította be a könyvtárba. Büszke rá, hogy közülük többen visszajárnak. De
nagyon hiányolja az internetet és a telefont.
Cselényi György

Gyõr-Moson-Sopron megyében
Hosszú vajúdás után végre pont került a könyvtár elhelyezésének ügyére Bakonyszentlászlón. Könyvtáros
szakemberek közreműködésével választották ki az önkormányzati ingatlanok közül a bibliotékának legalkalmasabb helyet. Két alkalommal is helyszíni szemlét tartottak a győri székhelyű Kisfaludy Károly megyei könyvtár munkatársai, s a helyi önkormányzat vezetőivel közösen mérlegelték a lehetőségeket. A helyszínválasztási
időszakot Kancsal Károly jegyző elevenítette fel, aki úgy
vélte, jól döntöttek: a csaknem 2000 lakosú település 10
ezernél több kötetes állománya korszerű körülmények
közé került.
Lehetne azonban több olvasó is a faluban. Ez Molnár
Gyula véleménye, aki pedagógus hivatása mellett végzi
a könyvtárosi teendőket. Mint mondja, hetente három nap
délutánján várja a közgyűjtemény az olvasókat. A kölcsönzés mellett van lehetőség helyben olvasásra is. Technikai
eszközöknek azonban híján vannak még, szükség lenne
számítógépre, fénymásolóra. A fenntartó önkormányzat
tavaly mintegy 950 ezer forintot költött a könyvtárra.

Az oktatási és kulturális tárca kulturális vidékfejlesztési,
Közkincs elnevezésű programja forrást nyújt a közösségi kulturális színterek felújításához, bővítéséhez, illetve újak kialakításához, alkotóközösségek és műhelyek
támogatásához, a népi és kortárs könnyűzenei kultúra
hazai és nemzetközi népszerűsítéséhez, s kiemelten kezeli a könyvtárügyet is.
A programnak máris mérhető munkahelyteremtő
hatása van. A tárca sajtóközleménye szerint mintegy
háromszázra becsülhető azon munkahelyek száma,
amelyeket a beruházások megvalósulása igényel, illetve a megújult szakmai környezet üzemeltetése is további
tartós foglalkoztatási lehetőséget kínál a leghátrányosabb helyzetű vidékeken.
A Közkincs program kedvezményes hitelfelvételi lehetőségével eddig 186 (2005-ben 144; 2006-ban 42) önkormányzat élt. Hatására 2005–2006-ban mintegy 3.5
milliárd forintnyi beruházás kezdődött a közművelődési, könyvtári múzeumi épület korszerűsítésére, felújítására. A támogatott önkormányzatok több mint fele (117)
kétezernél kevesebb lakosú, önhibáján kívül hátrányos
helyzetű település, az ország legrosszabb helyzetben lévő régióiból.
A könyvtári ellátás megoldása érdekében a tárca a hitelkonstrukciót kiterjesztette a könyvtárbusz üzembe
állításával megvalósuló mozgókönyvtári szolgáltatásra
is. Azok a kistérségi társulások és megyei önkormányzatok pályázhattak, amelyek a könyvtárbusszal legalább 35 kistelepülést szolgálnak ki. A könyvtárbuszok
5000 kötetet szállítanak, mellettük CD-ket és DVD-ket,
és a buszokat internet-hozzáféréssel is ellátják. Az egy
buszra felvehető hitel összege legfeljebb 50 millió forint.
A minisztérium a nyertes pályázó esetében átvállalja
a hitel kamatterheit. Két pályázat érkezett 2006-ban,
amelyet 50 és 45 millió forint hitellehetőséggel támogatott a minisztérium.
A Közkincs program térségi szintű pályázatán 101
pályázó 100 millió forint támogatásban részesült a közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók társulásos
formában történő együttes megvalósítására, többfunkciójú közösségi színtér kialakítására, népművészeti alkotóházak, alkotó műhelyek infrastrukturális és eszközfejlesztésének támogatására.
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helyen, hanem Somogyország számos települési könyvtárába ellátogat…
– Akadnak olyan előadóművészek, írók, költők, akik
szívesen töltenek akár több napot is megyénkben, s így lehetőség van arra, hogy a kisebb városok, falvak érdeklődő
közönsége is találkozzon velük. Az elmúlt években Faludy György is vállalkozott erre, de említhetném Békés Pál
meseírót, Jókai Anna, Nógrádi Gábor, Závada Pál írókat,
Berecz András énekmondót, Kóka Rozália előadóművészt,
és még számos nagyszerű embert. Mellettük fontosnak
tartom, hogy az itt élő és innen elszármazott kortárs írók,
költők, előadók rendszeres vendégeink legyenek és ne csak
a könyves ünnepeken. Meg kell őket ismertetni a ﬁatalokkal is. Hadd említsek csak néhány nevet! Fésűs Éva, Takáts
Gyula, Bertók László, Veress Miklós. De a néhai Fodor
Andrásra is emlékeztünk, a József Attila Emlékévet Hobo
estjével ünnepeltük. A kétszáz éve halott Csokonai Vitéz
Mihály emlékére tartott rendezvényeinkkel sorra jártuk
itt tartózkodásának főbb állomásait: Kisasszondot, Csökölyt, Kisbajomot. A gyerekek körében rendkívül népszerű
Dévai Nagy Kamilla, Levente Péter, de Boldizsár Ildikó
mesekutató, Gombos Péter és Komáromi Gabriella. A Kaposvári Egyetem oktatói nemcsak az olvasóknak, hanem
a szülőknek és a könyvtárosoknak is tartanak előadást.
– Mit gondol, olvasnak-e szépirodalmat a polgármesterek és a testületi tagok?
– Nehezet kérdez. Valószínűleg vannak köztük olyanok,
akik élnek-halnak a könyvekért, de ilyen jellegű olvasásiszokás-vizsgálatokat nem folytattam, inkább hagyom ezt
a kutatókra. Nekem együtt kell működnöm a települések
vezetőivel, akikről már a beszélgetések elején kiderül,
hogy mennyire járatosak az irodalomban, a könyvek világában. A nagyberki polgármester például rendkívül tájékozott Fekete István életművében, de rajta kívül is vannak
településvezetők, akik hű társai a szépirodalomnak.
Lőrincz Sándor

Ebből az összegből fedezték a dologi költségeket, az állománygyarapítást és a könyvtáros tiszteletdíját is, amely
nem több mint havonta nettó 13 ezer forint.
Dunaszegen az iskolai könyvtárban ötezernél több kötet van, s a hagyományos könyveken, kiadványokon kívül elektronikus dokumentumokat is kínál a diákoknak.
Kozmáné Pozsgai Éva az oktatási intézmény pedagógusa
ajánlja az olvasnivalót a bibliotékába betérőknek. Mint
mondja, megvannak a feltételek az internet használatához
is. A rendszeresen olvasók, könyvkölcsönzők számával
ő sem elégedett. De bízik benne, hogy az internethasználat lehetősége azokat is becsalogatja, akik korábban kevés
időt töltöttek könyvek lapozgatásával.
A Települési Önkormányzatok
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Az idén bútorcserét terveznek: új olvasóasztalok, számítógépes asztalok és természetesen könyvespolcok is kellenek. A csaknem 1900 lakosú község önkormányzata idén
300 ezer forintot tervez az iskolai könyvtárra költeni. Ebben benne van a működési költség, a bérköltség is, közölte
Babos Attila polgármester. Ennek az összegnek a felével
számolnak a községi könyvtárnál, amely a művelődési
házban működik, mintegy 3000 kötettel. A polgármester
véleménye szerint célszerű lenne a két közgyűjteményt egy
fedél alá összevonni egy megfelelő, akár új építésű létesítménybe, s akkor a korszerűbb szolgáltatásokhoz kicsik és
nagyok, gyerekek és felnőttek egyaránt hozzáférnének.
A községi bibliotékáknak a megyei könyvtár biztosítja
a szakmai hátteret, mondja Gáncsné Nagy Erzsébet igazgatóhelyettes. Szolgáltatásaikat tavaly 33 település vette
igénybe.
A többcélú kistérségi társulások pályázat útján juthatnak nagyobb összegű anyagi forráshoz, amelyet helyiségfelújításra, számítógépes fejlesztésre fordítanak, azonban
minimum 200 ezer forintot állománygyarapításra, könyvbeszerzésre költenek. Ez nagyságrenddel nagyobb annál
az összegnél, mint amelyet a korább években erre a célra fordítottak. Az új szerzeményeket a megyei könyvtár
szakmailag feldolgozza, s kölcsönzésre kész állapotban
adja át a településeknek.
M. Zs.

Hajdú-Bihar megyében
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár életében kiemelkedő év lesz a 2007-es. Ekkor költözik új helyére a ma még
patinás, de leromlott állagú épületben működő bibliotéka. Évtizedes vágya ez a helyi könyvtáros szakembereknek. Ma a megyei könyvtárnak hét különböző helyen van
raktára, kiszolgáló egysége. Márciusra másfélmilliárd
forintért felépül az egykori Bem téri kórház helyén az új
megyei könyvtár.
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Informatikai Központ épületére szeptember végén húzták fel a hagyományos bokrétát, jelezvén: elérték az épület legmagasabb pontját és a szerkezetileg kész állapotot. A stílusában
a már korábban elkészült regionális vérellátó központhoz
hasonló – mindkettőt Gellér Ferenc tervezte – épület 2007
áprilisában lesz kész. A háromszázezer dokumentumot

LAGOA

A portugál Lagoa város
önkormányzatának könyvtára
az EU Kultúra keretprogramjában
beadandó, könyvtárakkal kapcsolatos
pályázat társszervezője lenne.
Bővebb információ:
Camara Municipal de Lagoa; 1.
Largo do Município, 8401 851
Lagoa, Portugalia – Suzana Tenil.
E: susana.grave@cm-lagoa.pt
I: http://www.cm-lagoa.pt
T: +351 2823-80458
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magába foglaló könyvtár 4200 négyzetméteren szolgálja
majd az olvasókat. Lesznek közösségi terei, amelyekben
például a betérő családok gyerekeit foglalkoztatják, amíg
szüleik a könyvtári és informatikai szolgáltatásokat veszik
igénybe. Ide kerül a gyermek- és idegen nyelvű könyvtár
is, amely jelenleg a másutt működik.
Bőven lesz tehát feladata a könyvtár 46 tagú kollektívájának, s igazgatójának, Eszenyiné dr. Borbély Máriának,
aki 2006 januárja óta látja el a vezetői feladatokat. Amikor
felkerestük, éppen a tervezővel egyeztette, hova, milyen
bútorok kerülnek majd az új intézménybe.
– Milyen évet tud maga mögött a könyvtár, és mi jellemzi majd a 2007-es évet?
– Minden szempontból kiegyensúlyozott év volt a tavalyi. Folyamatosan, egyenletesen haladt az állománygyarapítás, körülbelül 15 millió forint értékben költhettünk
új könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentumok, köztük
CD-k, DVD-k, videók beszerzésére. Az állománygyarapításra fordított összeg mintegy kétharmadát eredményes pályázati tevékenységünk révén teremtettük elő,
a fennmaradó összeget pedig a fenntartó állta. Az elmúlt
év folyamán 8000 dokumentummal gyarapodott az állományunk.
A könyvtárnak mára 12 ezer beiratkozott és aktív, olvasójeggyel bíró használója van. S mivel tapasztalataink
szerint egy olvasójegyen az egész családnak kölcsönöznek könyveket a beiratkozottak, mintegy 30 ezer olvasóval számolhatunk. Nagy feladatot jelent számunkra az új
könyvtárépületbe való átköltözés és a felkészülés az ottani munkára. Pályázataink egy része is ehhez adott anyagiakat. Kollegáink egy csoportja csapatépítési tréningen
vett részt az elmúlt évben, hiszen a jelenlegi több telephely
azt is jelenti, hogy a viszonylag kevés munkatársunk közül nem mindenki ismeri egymást. Jeltolmács tanfolyam
szervezésével lehetőséget teremtettünk a megyében, a városban dolgozó könyvtárosoknak, és természetesen saját
dolgozóinknak is, hogy megtanulhassák a hallás- és beszédkárosultakkal való kommunikálás alapjait.
– Más forrásból is szereznek be könyveket, s egyéb dokumentumokat?
– Igen. Elég sok kiadó és nyomda van a megyében, a törvényben előírt köteles példányokat elküldik számunkra.
Ajándék és kötelespéldány formájában mintegy másfélezer dokumentummal gyarapodunk évente.
– Hogyan vesz részt a könyvtár a megyében lévő önkormányzati könyvtárak munkájában?
– Hajdú-Bihar megyében – kettőt kivéve – minden
településen van önkormányzati könyvtár. Szakmai felügyeletüket mi látjuk el. Valamennyi könyvtár számára,
igény szerint, módszertani segítséget nyújtunk a könyvtári munka minden területén. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató intézményeként a megye
könyvtárainak könyvtárközi kéréseit nagy ﬁgyelemmel
kezeljük, a kölcsönzés postaköltségét magunkra vállaljuk.
A megye kistelepüléseinek könyvtárait Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerünk keretein belül látjuk el. Számukra mi végezzük az állománygyarapítást, feldolgozást, illetve csereletétet formájában is gondoskodunk arról, hogy

a könyvtárhasználók friss olvasnivalóhoz jussanak. Viszonylag új jelenség, hogy a kistelepülési könyvtári ellátás a kistérségek keretein belül is megszervezhető. Ebben
az esetben a megyei könyvtár vagy a megyei könyvtár
közreműködésével a városi könyvtár nyújtja a megrendelt könyvtári szolgáltatásokat a településeknek. A jelenlegi támogatási szisztéma szerint az ebben a formában
könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok,
illetve a kistérségi társulás 1,3 millió forintot kaphatnak
településenként mozgókönyvtári ellátás működtetésére.
Ehhez az is kell, hogy a kistérségek vonják be feladatkörükbe a mozgókönyvtári ellátást.
G. J.

Veszprém megyében
Veszprém megyében a KSH adatai szerint 1990-ben 278
önkormányzati fenntartású és 62 munkahelyi, illetve
szakszervezeti könyvtár működött, ezek a számok mára
az önkormányzatiaknál 228-ra, az egyebeknél 1-re csökkentek. Több kistelepülésen az önkormányzatok a könyvtárakat integrálták az iskolai könyvtárakba, vagy létszámés költségtakarékossági okokból egységes irányítás alá
vonták a művelődési, oktatási és sport intézményekkel.
Ma már kinyomozhatatlan, hogy valójában mi történt
a munkahelyi és szakszervezeti könyvtárakkal, ugyanis
az önkormányzati könyvtárak könyvállományában nem
jelent meg az egyébként jelentős mennyiségű könyv. Más
kérdés, hogy a könyvtárak adatai egyre kevesebb, vagy
stagnáló számú beiratkozott olvasót mutatnak.
A megyeszékhelyen gyakorlatilag soha nem volt nagyobb könyvállománnyal rendelkező városi könyvtár,
ezt az igényt évtizedeken keresztül kielégítette a megyei
önkormányzat fenntartásában lévő – ma Eötvös Károly
nevét viselő – megyei intézmény. Látogatottsága, főként
az egyetemi hallgatók többszörösére nőtt létszámának
és a középiskolásoknak köszönhetően megközelíti az évi
kétszázezret. Veszprém fejlődése, a lakosság művelődési
igényeinek változása egy sajátos könyvtárhálózat kialakulásával járt, az egyes városrészekben klubkönyvtárak működnek, a könyvkölcsönzés mellett számos egyéb közösségi funkciót is magukra vállalva. A kölcsönözhető kötetek
száma 2006-ban megközelítette a százezret, a beiratkozott
olvasók száma pedig a kétezerötszázat. Bár a hat klubkönyvtár meglehetős önállóságot élvez, 1993 óta a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár, mint költségvetési intézmény részeként működnek. Sipos Zoltán, a művelődési
központ igazgatója több szempontból is hasznosnak, kielégítőnek tartja ezt a struktúrát. A városrészi „ﬁókintézmények” könnyebben elérhetők a lakosság számára, helyet
adnak a civil szervezetek rendezvényeinek, a helytörténeti
kiállítások mellett országos jelentőségű képzőművészeti,
hobbi tárlatokat is kínálnak az évi mintegy harmincezer
látogatónak. A gyerekeket játszóházakkal, kézműves foglalkozásokkal csalogatják be a könyvtárba, az idősebb korosztály tagjai pedig napi-, hetilapok és folyóiratok között
válogathatnak. A Veszprém-digitális város elnevezésű
program keretében minden klubkönyvtár kapott számítógépet, internetes hozzáféréssel, több száz nyugdíjas

térítésmentes tanfolyam keretében ismerkedhetett meg
a világhálón való „szörfözés” alapismereteivel.
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tavaly
292 millió forintból gazdálkodhatott, ebből 20–25 százalékban részesülnek a klubkönyvtárak. Rendezvényeik
nagy része ingyenes, a bevételeket viszont önállóan használhatják fel. Évente 100–850 ezer forint közötti összeget
fordíthatnak könyvbeszerzésre, tavaly 2 millió 875 ezer
forint volt a beszerzési keretük, időnként pályázati támogatással is bővíthetik a könyvállományt. Egymással
és az iskolai könyvtárakkal kialakított munkakapcsolatnak köszönhetően szinte minden olvasói kívánságot ki
tudnak elégíteni.
Nem ennyire felhőtlen a klubkönyvtárak helyiségeinek működtetése. Némelyik intézmény önkormányzati
tulajdonú, vagy társasházi épületben van, mások orvosi
rendelővel, közösségi klubbal együtt használt bérleményben. Bármennyire is anakronisztikus, az emeletes társasház földszintjén működő klubkönyvtárnak lifthasználati
díjat is ﬁzetnie kell. A felújítás sem egyszerű dolog, hogy
melyik intézményre mikor kerül sor, az az önkormányzat
költségvetésének függvénye. Ezen a helyzeten legfeljebb
a városrész önkormányzati képviselője tud enyhíteni, ha
a saját felújítási keretéből juttat valamennyit az intézménynek.
Az egykori üzemi, szakszervezeti könyvtárak közül
a szerencsésebbek közé tartozik a balatonfűzfői, amely
2001-től a Városi Művelődési Központ és Könyvtár részeként betölti az önkormányzati fenntartású városi könyvtár
funkcióit. Stricz János, a központ igazgatója végigélte azt
az időszakot, amikor a könyvtár a múlt század 60-as éveiben az évtizedeken keresztül jól prosperáló Nitrokémia
Vállalat tulajdonában, a vegyipari szakszervezet kezelésében működött, majd a cég 1989–2000 közötti átalakulása
miatt a talpon maradásért küzdött. Jelentősen csökkent
mind a vállalat, mind a szakszervezet anyagi támogatása,
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

27

ÖNKORMÁNYZAT

karbantartásról, felújításról szó sem lehetett. A művelődési ház és a könyvtár 2001-ben önkormányzati tulajdonba
került, a mintegy ötvenezer kötetes könyvállomány egy
része pedig a Jókai Mór Általános Iskola ﬁókkönyvtárába.
Évente az önkormányzat költségvetéséből átlagban 400
ezer forint jut könyv- és folyóirat-beszerzésre, ezt az öszszeget azonban pályázati támogatással akár 5–600 ezer
forintra is feltornázhatják. A kulturális tárca legutóbbi
pályázata révén az eddigi 13 folyóiratszámot 20, döntően
szépirodalmi folyóirattal bővítették.
A színháztermet, klubhelyiségeket magába foglaló épület számos közösségi rendezvény helyszíne. A könyvtár
az olvasnivalók mellett helytörténeti vetélkedőkkel, pályázatokkal, kiállításokkal, játszóházzal igyekszik ide
szoktatni a gyerekeket, ﬁatalokat. Korosztálytól függetlenül népszerű a három számítógép internethasználattal,
a szerény térítés ellenében igénybe vehető fax és fénymásolás szolgáltatás. Az itt dolgozók természetesen igyekeznek minden pályázati lehetőséget megragadni a technikai
feltételek bővítéséhez, korszerűsítéséhez. A közeljövőben
a jelenleg az emeleti termekben működő könyvtárat szeretnék az épületben a földszinten üzemelő étterem egy részébe áttelepíteni. Ezzel a mozgáskorlátozottak és az idősek részére is könnyebben elérhetővé válik a könyvkölcsönzés, a folyóiratok olvasása. Az új terület helyet adna
a teleháznak is.
Juhász Ferenc

Heves megyében
Eger polgármestere a jövőben elképzelhetőnek tartja a jelenleg külön működő Bródy Sándor Heves Megyei Könyvtár, a Főegyházmegyei Könyvtár és az Eszterházy Károly
Főiskola által fenntartott könyvtár összeköltöztetését. Habis László emlékeztetett arra, hogy a megyei könyvtárat,
intézményfenntartói társulás keretében, közösen működteti a Heves Megyei Önkormányzat és Eger városa, s hogy
az elmúlt években már kétszer is pályáztak az intézmény
rekonstrukciója érdekében címzett támogatásra, ám egyszer sem nyertek. Az idei évtől pedig meg is szűntek a címzett támogatások, tehát nincs esély újabb tenderre.
Ebben a helyzetben, az intézményfenntartásra jutó
csökkenő támogatások mellett, meg kellene fontolni a három könyvtár összevonását. Ezzel kapcsolatban felidézte,
hogy a Líceum hasznos területének, immár nagy részét
könyvtári állomány, illetve informatikai infrastruktúra
tölti be. Vagyis megoldható volna ennek további bővítése,
és a források összevonásával a szolgáltatások színvonala
is javulhatna. A főiskolai tanszéki irodák pedig minden
bizonnyal a felsőoktatási intézmény más épületeiben is
összevonhatók volnának.
Természetesen mindehhez hosszú egyeztetés szükséges
a megye, a város, a főiskola és a főegyházmegye képviselői
között. A folyamatot lassíthatja, hogy a megyei könyvtár
tulajdonosa, a Heves Megyei Közgyűlés jelenleg nincs
döntéshozó helyzetben. A választásokon kialakult patthelyzet miatt ugyanis máig nem tudtak tisztségviselőket,
vagyis elnököt és alelnököket választani, illetve felállítani
a kötelező állandó bizottságokat.
T. Á.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Ózdon és környékén, a helyi többcélú kistérségi társulás
keretében 21 település csatlakozott az integrált kistérségi könyvtári szolgáltató rendszerhez. Bánfalvi Lászlóné,
az ózdi Városi Könyvtár igazgatója nemrég Bibliotéka emlékérmet vehetett át Hiller István kulturális minisztertől
a kistérségi könyvtári ellátás megszervezéséért.
Az integráció nyomán három város, Ózd, Putnok
és Borsodnádasd, illetve 18 kistelepülés, összesen, mintegy 80 ezer lakója juthat magasabb szintű könyvtári szolgáltatáshoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy számos községben, ahol ez idáig nem működött könyvtár, mára könyvtári információs pontokat alakítottak ki. Ma már valamennyi közösségi térben működik számítógép, a legtöbb
internetcsatlakozással, illetve számos rendezvény kapcsolódik az információs pontokhoz.
Bánfalvi Lászlóné elmondta, hogy az integráció 2004ben indult útjára; első lépésként rekonstrukciót hajtottak
végre a hálózat bázisaiul szolgáló ózdi, putnoki és borsodnádasdi könyvtárakban, mintegy 5 millió forintos
állami pályázati támogatás felhasználásával.Az első évben csupán 14 település vett részt az együttműködésben,
majd csatlakoztak a többiek is. Ennek nyomán 2005-ben,
mintegy 15 millió forint, 2006-ban pedig már, mintegy
25 millió forint normatív támogatást kapott a kistérség
a hálózat működtetetésére. Az idén pedig még több forrásra, településenként 1,3 millió forintos támogatásra
számítanak.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye tizenöt kistérsége közül, immár tizenkettőben működik kistérségi könyvtári
szolgáltató hálózat. Egyedül Miskolc, Tiszaújváros és Mezőcsát környékén nem fogtak össze az önkormányzatok
többcélú társulás keretében a kötelező feladat ellátására. Mindez azt jelenti, hogy az együttműködés nyomán,
ma már 190 települést, többségükben 500 lelkesnél alacsonyabb lakosságszámú aprófalvat érnek el a szolgáltató könyvtárak megyeszerte. Erről Szilágyi Sándorné
Zsigó Judit tájékoztatta lapunkat, akit ugyancsak Bibliotéka emlékéremmel jutalmazott a kulturális miniszter
a könyvtárügy koordinálásáért és a könyvtárak korszerűsítéséért. Mint elmondta: a közös fenntartás előnye,
a költségmegosztáson túl, hogy a szolgáltató könyvtárak
számos feladatot levesznek a kisebb intézmények válláról,
így az állománygyarapítás, a katalogizálás és a rendezvényszervezés terhét. A következő lépés, a szolgáltatások
elérhetőségének javítása, ami elsősorban informatikai
fejlesztéseket jelent a jövőben.
Példaértékű módon két kistérségben, Encs és Edelény
körzetében már egyfajta minikönyvtárrá alakított mikrobuszok is üzemelnek. Ugyan ezek különböznek a klaszszikus, csuklós buszból átalakított, úgynevezett bibliobuszoktól, ám mégis fontos szerepet töltenek be a kistelepüléseken. Elsősorban azért, mert az aprófalvakban
élők az elmúlt évtizedben teljesen elszoktak a könyvtári
szolgáltatásoktól. A járművekben polcokat alakítottak
ki, amelyeken, mintegy 100–200 kötet sorakozik, illetve
az egyikben még számítógép is van
Tréba Ákos

Dr. Simon Mihály, volt jegyző

Dr. Kurucz Ferenc, volt jegyző

Dr. Nagy Mátyás, volt jegyző

JEGYZÕKERINGÕ
A parlament folyosóin enyhe mosolylyal csak lex Simonként emlegették a
2004 decemberében Molnár László
békéscsabai szocialista országgyűlési képviselő által benyújtott törvénymódosító indítvány megszavazását.
Az Országgyűlés 70 évről 65 évre
szállította le a köztisztviselők és közalkalmazottak nyugdíjkorhatárát,
mire Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 67 éves címzetes főjegyzője, dr. Simon Mihály 2005.
január elsejei hatállyal bejelentette
a nyugdíjba vonulását. (Már nem volt
státusban, amikor visszavonta határozatát a parlament.)
Azóta tart a csabai jegyzőkeringő,
jelenleg sincs, aki irányítsa a polgármesteri hivatal munkáját, nincs, aki
fellépjen a törvényesség legfőbb helyi őreként.
Ez év február 6-ai, rendkívüli ülésén dr. Nagy Mátyás jegyző talpára
kötött útilaput a Szent István téri városháza emeleti dísztermében Vantara Gyula ﬁdeszes polgármester előterjesztésére a ﬁdeszes többségű képviselő-testület.
Az új jegyző hivatalba lépéséig
Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzőre két év leforgása alatt harmadszorra hárul pluszteher.
Dr. Simon Mihály távozását követően a képviselő-testület által a jegy-

zői székre kiírt pályázat nyertese
az 57 éves dr. Kurucz Ferenc lett, aki
dandártábornokként, Békés megyei
rendőrfőkapitányként ment nyugdíjba 2005. január 14-én. Február 15én nagy ambícióval látott munkához,
csakhogy Pap János szabad demokrata
polgármester és Velkey Gábor szabad
demokrata alpolgármester kezdeményezése nyomán a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, dr. Pataki
István határozatában kimondta, hogy
törvényellenesen nevezte ki a közgyűlés február 10-én jegyzőnek a nyugdíjas rendőrfőkapitányt, mivel nem rendelkezik a törvényben előírt kétéves
közigazgatási gyakorlattal. Precedens
értékű közigazgatási perben hozott
szeptember 26-án jogerős határozatot a Békés Megyei Bíróságon dr. Dobó Viola közigazgatási bíró tanácsa,
ugyanis bírósági úton Magyarországon még nem fosztottak meg a jegyzői hivatalától volt rendőrt, pláne volt
főkapitányt. A Gyulán székelő bíróság
helybenhagyta a felperes közigazgatási hivatal határozatát, amelyet az alperesi beavatkozó, dr. Kurucz Ferenc
törvényességi felülvizsgálati kérelmének megtárgyalása után a Legfelsőbb
Bíróság sem kifogásolt.
A Nyergesújfaluból Békéscsabára költözött 51 éves dr. Nagy Mátyás
az újból kiírt pályázat nyerteseként

2006. szeptember elsején foglalta el
jegyzői hivatalát. (A 2006. július 6-ai
ülésén 17 igen szavazattal és 9 tartózkodással nevezte ki határozatlan
időre jegyzőnek a képviselő-testület.)
Már az első napokban megtetszett neki Békés megye székhelye, a Viharsarok fővárosa, s eltökélte, hogy a csabai
jegyzői székből megy nyugdíjba, ám
annyi időt, vagyis hét hónapot sem
tölthetett el a polgármesteri hivatalban, mint az elődje.
Trezinger György, a köztisztviselők és közalkalmazottak városházi
szakszervezetének titkára 2007. január második felében arról tájékoztatta
írásban a városvezetést, hogy a jegyző
a dolgozókkal szemben köztisztviselőhöz méltatlan hangnemet üt meg.
M iutá n nem vet te át a jeg yző a munkájának színvonalára né
zve többnyire nem kielégítő, illetve
átlag alatti értékelést tartalmazó minősítési lapot, a február 6-ai közgyűlésen Vantara Gyula polgármester
terjesztette elő, hogy a negatív minősítés alapján miért elkerülhetetlen dr.
Nagy Mátyás felmentése, közszolgálati jogviszonyának a megszüntetése.
(A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésébe előzőleg
a jegyző nem ment bele.)
A polgármester szerint az eltelt öt
hónap alatt a jegyző nem tudta bizto-
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sítani a közgyűlések megfelelő színvonalú szakmai előkészítését. Ezzel összefüggésben előfordult, hogy
napirendi pontokat kellett levenni,
s hibák, zavarok jellemezték a polgármesteri hivatal működését. Megbízás keretében már 2006 októberétől
segítette a képviselő-testületi ülések
anyagainak előkészítését a Békés Megyei Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalában dolgozó dr. Krattinger Márton.
Idézet a nyílt ülésen elhangzott polgármesteri előterjesztésből: „A jegyző úrtól származó téves tájékoztatások nehezítették a testületi munkát.
Ez összességében azt eredményezte,
hogy a közgyűlések színvonala méltatlanná vált egy megyei jogú városéhoz. Sajnálatos módon a jegyző úr
nem csak a testület többségével, a bizottságokkal és a tisztviselőkkel nem
találta meg a kellő hangot és együtt-

A Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kara
(a volt Államigazgatási Főiskola)

a 2007. tanévre

az alábbi szakirányú továbbképzésekre hirdet felvételt:
(már felsőfokú – egyetemi, főiskola –
oklevéllel rendelkezők részére, négyféléves, akkreditált,
levelező tagozatos, költségtérítéses képzések)

•

Igazgatási rendszerszervező szak
–– Elektronikus közigazgatás
• Költségvetési ellenőrzés szak
• Környezetvédelmi igazgatás szak
• Önkormányzati gazdálkodás szak
• Személyügyi igazgatás szak
• Szociális igazgatás szak

Jelentkezési határidő: 2007. március 31.
További információk:
Tel.: 1/482-6609; 1/482-6610
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működést, hanem ezek a disszonanciák jelentős mértékben megjelentek
a hivatali szervezet irányításában is.
A középvezetőket, köztisztviselő munkatársakat gyakran hozta személyükben is méltatlan helyzetbe azzal, hogy
személyük és munkájuk megítélésével
összefüggésben emberi méltóságukat
sértő kifejezéseket használt.” Néhány
kirívó eset: önkormányzati rendelet
módosítását határozati formában kívánta elfogadtatni; a taxiszolgáltatást
érintően kötelező rendeletalkotásra
hívta fel a közgyűlés ﬁgyelmét, holott a rendeletalkotást lehetőségként
említi a jogszabály; a 2006. október
elsejei önkormányzati választásokat
követő alakuló képviselő-testületi
ülés meghívóját hibásan készítette
el, mivel napirendé tette a kisebbségi önkormányzati képviselő-testületi
ülés napirendjét is; a könyvvizsgálói
pályáztatással kapcsolatban tévesen
úgy nyilatkozott, hogy kizárólag a
legelső könyvvizsgáló esetében kötelező; nem gondoskodott az osztályvezetői értekezletek megtartásáról stb.
A polgármester előterjesztésében az is
szerepelt, hogy dr. Nagy Mátyást 1998
szeptemberében a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara igazgatási eljárás keretében távolította el fegyelmi
határozattal a kamara tagjai sorából.
Ráadásul 2006 szeptemberében jogerős ügyészségi határozat marasztalta
el ügyészi megrovás formájában jegyzői minőségében a Nyergesújfalun
elkövetett közokirat-hamisítás vétsége miatt.
Külön kitért arra Vantara Gyula,
hogy szó sincs politikai kérdésről,
annak még a látszatát is kerülni kívánták.
Felszólalásában Velkey Gábor
SZDSZ-es képviselő, volt alpolgármester ugyancsak utalt arra, hogy
a polgármester és a jegyző láthatóan
nem képes együttműködni, kiegyensúlyozatlan a munkakapcsolatuk, súlyos zavarok és hibák jellemzik a polgármesteri hivatal tevékenységét.
Minden egyes esetben bizonyítani tudom, hogy a kifogásaim megalapozottak voltak – hangsúlyozta
a mikrofonnál állva dr. Nagy Mátyás.
– Úgy gondolom, hogy korrekt módon, tisztességesen adtam a dolgozók
tudomására az észrevételeimet. Ami-

kor felmerült, hogy esetleg szabálytalanul igényel vissza az önkormányzat
az államtól pénzügyi forrást, és vitára kényszerültem közvetlen kollégáimmal, a vezetőtársaimmal, akkor bizony nyomatékosabban kellett
a szakmai hiányosságokra felhívni
a ﬁgyelmet. A megyei közigazgatási
hivatal is megerősítette az álláspontom helyességét. Hozzá kell tennem,
hogy az előzmények folytán, amiatt,
hogy a jegyzői munka hosszú időn keresztül, hogy úgy mondjam, nem volt
csúcsra járatva, előfordulhatott, hogy
fáradságosnak bizonyult ismét kézbe
venni az ügyeket. Ha nem a fegyelmi eljárással fenyegetve akar fellépni
a jegyző, akkor megtörténhet, hogy
időnként a szakmai kurázsira alapozva szükséges a kollégákat munkára
biztatni. Ez egy nagyon jól működő
polgármesteri hivatal. Most és itt kijelentem, hogy amennyiben a bíróság
jogerősen visszahelyez jegyzői munkakörömbe, valamennyi kollégával
együtt szeretnék dolgozni.
A délelőtt 9 órakor megkezdődött
ülésen a 28 tagú képviselő-testület
jelenlévő tagjai kétórás vita után –
a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján – 19:4 arányban döntöttek a jegyző alkalmatlanságáról, felmentéséről.
Az előző polgármester, Pap János
szabad demokrata képviselő, és Velkey Gábor is igennel voksolt. Csupán a jelenlévő (a távolmaradás ellen
döntött) szocialista képviselők (Baji
Lajos, Tóth Károly, Szilvásy Ferenc és
Mezei Zsolt) szavaztak nemmel.
A február 7-én megkezdődött hat
hónap felmentési idejének letelte után,
augusztus 7-én szűnik meg a jegyző munkaviszonya, 15:8 arányban
szavazták meg a képviselők pályázat
meghirdetését a jegyzői székre.
A közgyűlés jegyzőkönyvének áttanulmányozása után dr. Nagy Mátyás a Gyulai Munkaügyi Bírósághoz
fordul jogorvoslatért.
A békéscsabai képviselő-testület
február 15-ei, soros ülésén jelölt ki
bizottságot a jegyzői állásra benyújtott pályázatok előzetes vizsgálata
céljából.
Dányi László
(A fotók a szerző felvételei)

SZÚNYOGIRTÁS
A Gergely Air Kft.
a szúnyoggyérítéssel felmerülő
légi kémiai, légi biológiai,
földi kémiai, földi biológiai
feladatokat önállóan,
teljes körű garanciával,
és komplexen vállalja.
Cégünk rendelkezik a szükséges gazdasági, pénzügyi, műszaki,
személyi feltételekkel.A szúnyoggyérítési munkák elvégzésére
bevont légi- és földi járművek az előírt műszaki, és környezetvédelmi feltételeknek megfelelnek. Ezen munkák irányításával
és elvégzésével megbízott szakembereink rendelkeznek a törvény
által előírt képesítéssel, érvényes jogosításokkal, meghatározzák
az optimális kezelési időt, és elvégzik a szükséges tudományos
szintű felméréseket.
A szükséges engedélyek és előzetes értesítések beszerzését szakértői csoportunk végzi.
Cégünk szakembereinek a mezőgazdasági repülésben eltöltött
25–30 éves szakmai gyakorlata, illetve a megszerzett referenciák sora garancia az adott terület tökéletes kezelésére.
További információk: www.gergelyairkft.hu
www.culiciade.hu
Elérhetőségeink:  2481 Velence, Nyár u.13.
Telefon/fax: 22/474-474
Mobil: 30/3391-139
30/3391-339
gergelyairkft@t-online.hu
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Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.

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

TELEFONKÖLTSÉGEIT!

Telekommunikációs tanácsok települési önkormányzatok számára
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a NAVIGATOR Informatika Zrt. megállapodást
kötöttek a települési önkormányzatok telekommunikációs
költségeinek csökkentése érdekében. A Szövetség az együttműködés során a megszorításokkal küzdő önkormányzati
vezetők számára egy olyan rendszer bevezetéséhez és használatához nyújt támogatást, amely 2007 egyik költségvetési kitörési pontja lehet a telekommunikációra fordított
kiadások csökkentésénél.
A TÖOSZ és a NAVIGATOR Informatika Zrt. megállapodása szerint a szervezet a jövőben a NAVIGATOR Informatika Zrt. új üzletága, a NOVATEL Communications által
kínált telekommunikációs megoldást használja, amelynek
bevezetésével a szervezet és tagjai, a települési önkormány-

zati szereplők akár 20–40 százalékos költségmegtakarítást
is realizálhatnak évente.
A NOVATEL Communications innovatív megoldása a VOIP
(Voice over internet Protokol) interneten történő hangtovábbítást jelent. Legnagyobb előnye, hogy sokkal olcsóbb
a vezetékes telefonszolgáltatók tarifáihoz képest, mivel csak
a hívás végződtetési díját kell kiﬁzetni.
A VOIP használatához szélessávú internetre (ADSL, kábeltévé, bérelt vonal, mikrohullám) van szükség. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a már meglévő telefonos architektúrához harmonikusan illeszthető a szolgáltatás. Ezt
a rendszert használók bármilyen irányban (Helyi-, Belföldi-, Távolsági hívás, Külföldi és Mobil irányok) kedvezőbb
áron érhetik el ügyfeleiket, partnereiket.

Telefonáljon havidíj és percdíj nélkül
a teljes intézményrendszerrel és a társulások tagjaival!
Egy önkormányzati VoIP eszköz további telefonszámlacsökkentési megoldásokat kínál.
A hivatalon túl beköthetővé válnak ugyanis az intézmények (iskola, óvoda, nyugdíjasotthon stb.) a társult települések is, a külföldi testvérvárosok de akár a polgármester
és a jegyző otthona is!
Mivel mindenki egy rendszeren beszél, megspórolható
az egymás közötti kommunikáció teljes költsége! Képzeljék csak el: a településen, társuláson belül nincs többé havi előﬁzetési díj, a percdíjat is elfelejtheti, mert az egymás
közötti hívások ingyenesek!
Az eredmény: sokkal alacsonyabb telefonszámla – nincs
többé havidíj és kapcsolásidíj, másodperc alapú a számlázás – javuló kommunikáció a hivatal és az intézmények,
társulások között. Ha a régi telefonközpontja szolgáltatásaival nincs megelégedve, nem felel már meg a követel-

ményeknek, lehetőség van korszerű IP telefonközpontok
alkalmazására is.
Az IP telefonközpontok számos olyan extra szolgáltatást
nyújtanak a települések, önkormányzatok számára, melyekkel a hagyományos analóg központok nem rendelkeznek. Segítségükkel kialakítható akár egy intelligens telefonos ügyfélkapu, hívásrögzítés, hangposta, telefonkönyv
funkció, vagy többszemélyes konferenciabeszélgetés is
szervezhető, ami rendkívüli helyzetben (pl. árvíz) nagyban felgyorsíthatja a közös döntéshozást igénylő ügyek
megoldását. Az IP telefonközpontokhoz GSM adapter is
illeszthető.
Érdeklődjön a TÖOSZ titkárságánál. Regisztrációját követően megvizsgáljuk telefonálási szokásait, ingyenes felmérést készítünk kiadásai optimalizálása érdekében és javaslatot teszünk a költségtakarékos megoldásra.

Válassza a jövõ kommunikációját!
ÖNKORMÁNYZAT

A Települési Önkormányzatok
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