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Baranyát a TÖOSZ küldöttgyűlésén a nyolcvannégy tagtelepülés nyolc küldötte képviselheti
(plusz alanyi jogon a megyei közgyűlés elnöke); Bács-Kiskun megyét az ötvenhat tagtelepülés hat, Békés megyét az ötvenhárom tagtelepülés ugyancsak hat küldöttje (plusz alanyi jogon a Békés megyei közgyűlés elnöke). Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a TÖOSZ-nak 227
települési önkormányzat a tagja, a küldöttek száma 23 (és szavazati joggal lesz a gyűlés résztvevője a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetségének elnöke). Csongrád megyét a 47
tagtelepülés öt küldötte képviselheti (plusz a megyei közgyűlés elnöke). Fejér megyéből összesen 11 szavazati jogú résztvevője lesz a küldöttgyűlésnek: a hetvenhat tagtelepülés 8 küldöttje (plusz alanyi jogon a két megyei jogú város polgármestere és a megyei közgyűlés elnöke).
A Győr-Moson-Sopron megyei 97 TÖOSZ-tagot 10 küldött, a Hajdú-Bihar megyei 59 tagot
6 küldött képviselheti, Heves megyét a 76 tagtelepülés
8 küldötte (plusz alanyi jogon a megyei közgyűlés, továbbá az Önkormányzatok Mátrai Szövetségének elnöke). A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 29 tagot hárman,
a Komárom-Esztergom megyei 54 tagot öten, a Nógrád
megyei 87 tagot kilencen, a Pest megyei 109 tagot tizenegyen képviselhetik. Somogy megyében
a 115 tagtelepülés polgármestere tizenkét küldöttel gyarapíthatja a küldöttgyűlés szavazati jogú résztvevőinek számát (és hozzájuk számítható a megyei
közgyűlés elnöke). Szabolcs-SzatmárBereg megye 99 tagtelepülése tíz küldöttet delegált
(plusz a megyei közgyűlés képviselője szavazhat
alanyi jogon). Tolna megye 54 tagtelepülését öten,
Vas megye 129 tagtelepülését tizenhárman képviselhetik. Veszprém megyében 124 a tagtelepülések
száma, a küldötteké pedig tizenkettő (és mellettük szavazhat még alanyi jogon a megyei jogú város első embere, továbbá a Bakonyi Önkormányzati
Szövetség és a Pápa Környéki Községi Önkormányzati Szövetség elnöke).
Zalát a 157 tagtelepülés tizenhat küldötte (plusz alanyi jogon Nagykanizsa
megyei jogú város polgármestere és a megyei közgyűlés elnöke) képviselheti.
Az ország fővárosát kilencen képviselhetik (Budapestet alanyi jogon a főpolgármester, a nyolc tagkerületet ugyancsak
alanyi jogon nyolc kerületi polgármester). A főtitkárral együtt a szavazásra
jogosult küldöttek száma minden korábbinál több: összesen 202.

Híres virágokkal van tele Vas és Győr-MosonSopron megye határán, a Répce ágainak ölelésében fekvő 26 hektáros erdő. Az idén hetekkel
korábban bontott szirmot a védett tavaszi tőzike. Csáfordjánosfa negyedszer megválasztott
polgármestere, Titkovics Pál szerint a szálanként kétezer forint eszmei értékkel bíró virágokat nemcsak a természetőrök, hanem a látogatók is óvják. A tőzikét, amely itteni tömeges
volta miatt a falu címerébe is bekerült, szeretnék a turizmusfejlesztés céljaira felhasználni.
Ezért is csatlakoztak ahhoz a Répce menti kezdeményezéshez, amely Répcelak gesztorságával
nyolc településsel közösen európai uniós támogatásokat igyekszik megszerezni turistavonzó beruházásaik megvalósítására. Mivel természetvédelmi terület veszi körül őket, a Fertő-Hansági Nemzeti Parkkal együttműködve
– a falumúzeumhoz kapcsolódóan – tájjellegű
állatok betelepítésével növelhető lenne a turisztikai vonzerejük. Egy, több mint százötven éves
egyedekből álló védett kőrisfasor is a falu nevezetességei közé tartozik. A környezetkímélő
szennyvízelvezetést a szomszédos Répceszemerével közösen tervezik, ugyancsak uniós forrásokra támaszkodva. Bizony, vonzó lehetne itt
egy márciusi tőzikefesztivál.
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A tavaly december 14-én ünnepélyes körülmények között megalakult Kormány–Önkormányzatok Egyeztető
Fóruma (KÖEF) első munkaülését 2007. március 8-án,
a nemzetközi nőnapon tartotta dr. Lamperth Mónika
önkormányzati és területfejlesztési miniszter elnökletével és dr. Gémesi György társelnökletével.

BIZALMAS

SZÓVÁLTÁS

A fórumon az önkormányzati oldalt alkotó hét szövetség közül a már említett soros elnök, dr. Gémesi György (Magyar Önkormányzatok Szövetsége/ MÖSZ) mellett
dr. Sütő László személyében elnök képviselte a Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Érdekszövetségét (KÖOÉSZ) és dr. Wekler
Ferenc személyében a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségét (KÖSZ) is. Megbízott elnökként Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetséget (MF), Szilágyi Menyhért, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét (TÖOSZ), ügyvezető alelnökként Szita
Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségét
(MJVSZ), társelnökként Szűcs Lajos, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét
(MÖOSZ) képviselte. A kormányzati oldalt
dr. Lamperth Mónika miniszter mellett államtitkárok (Arató Gergely – OKM, Csizmár
Gábor – SZMM), illetve szakállamtitkárok
(dr. Várfalvi István – PM, dr. Garamhegyi
Ábel – GKM) képviselték.
A vitaanyagot dr. Lamperth Mónika egy
diagnózis papírnak minősítette, amelyben
az eddigi kutatási eredmények ﬁgyelembevételével többféle megoldási javaslatot jelenítettek meg. Felvetvén, hogy mivel a hét
szövetség leképezi az ország pártpolitikai
helyzetét, kérte, hogy minden szövetség
egyeztessen a „saját pártjával” annak érdekében, hogy politikai konszenzuson alapuljanak a változtatások.
Szabó Gellért (MF) és dr. Wekler Ferenc
(KÖSZ) elnökök kifejtették, hogy a pártpolitikát nem kellene direkt módon megjeleníttetni az önkormányzati érdekérvényesítő
munkában és a szövetségek nem pártalapon
szerveződtek. Egy-egy szövetség kormány-
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párti és ellenzéki vezetésű önkormányzatokat egyaránt magába foglal.
Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter ez után pontosította kezdeményezését oly módon, hogy a fórum közös
kezdeményezéseinek sikere jelentős mértékben függ attól, hogy meg tudják-e nyerni a parlamenti pártok támogatását a változtatáshoz.
A fórum résztvevői abban egyetértettek,
hogy az önkormányzati reform célja a lakosságot az ország minden pontján jobb közszolgáltatáshoz juttatni. Abban is teljes volt
az egyetértés, hogy a kistérségi együttműködés diﬀerenciált továbbfejlesztésére szükség van, illetve a közigazgatási reform során
a legsürgetőbb feladat az önkormányzatok
feladat- és hatáskörének felülvizsgálata, így
a téma a későbbi tárgyalások során elsőbbséget kap. Nyilvánvaló volt, hogy a vitaanyag
egyes részleteiről ezen a fórumon érdemi
vita nem, csupán – a fórum elnökének szavajárásával élve – disputa folytatható. (Ez
a latin szó bizalmas értelemben szóváltást,
összeszólalkozást jelöl.) Ezért a fórum úgy
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döntött, hogy az önkormányzati rendszer
fejlesztésének irányairól szóló vitát 14 tagú
munkacsoportban folytatják, amelybe 7-7
szakértőt delegál a kormányoldal és az önkormányzati oldal egyaránt. A fórum eredeti napirendje – az önkormányzati oldal kezdeményezésére – kiegészült a kormány és a
közszolgálati sztrájkbizottság által kötött keresetnövelési megállapodás önkormányzatokra gyakorolt hatásának megbeszélésével.
A fórumon tisztázódott, hogy sem az idei,
sem a jövő évi keresetnövekedés nem kerül
béresítésre, és a növekményt a kormányzat
célzottan nyújtja majd az érintett önkormányzatoknak, így elhárult az akadály a
keresetnövekedésről szóló megállapodásnak
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanácsban történő elfogadása elől.
A fórumon megtárgyalták a kistérségi
lehatárolás felülvizsgálata során alkalmazandó elveket is. Egyetértettek abban, hogy
a stabilitásra való törekvés mellett ki kell
elégíteni az ésszerű változtatási igényeket.
A hátrányos helyzetű kistérségek lehatárolásának szempontrendszerében további
szakmai egyeztetést tartottak indokoltnak.
A jegyzők államigazgatási feladat- és hatáskörének felülvizsgálatával szintén egyetértettek a résztvevők. A miniszter asszony egyértelművé tette, hogy az elsőfokú építésügyi
hatáskör kistérségközpontba történő telepítését felülvizsgálják, így a tervezett változásra július elsejével nem kerül sor.
A fórum utolsó napirendi pontjaként
dr. Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára ismertette a közösségi közlekedés középtávú
átalakításáról és a helyi közlekedési támogatási rendszer felülvizsgálatáról szóló terveket. Az önkormányzati oldal arra tett ígéretet, hogy a tervekkel kapcsolatos álláspontját
írásban el fogja juttatni a minisztériumba.
A disputa véget ért, de a tervek szerint április végén folytatódik.
Sólyom Z.

Lukács László 1998 óta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, alig kétszáz lelkes Kupa község független polgármestere (legutóbb 114 érvényesen szavazó választópolgár közül nyolcvanegyen voksoltak rá, s csak
harminchárom szavazatot kapott a Fidesz által jelölt ellenfele). A TÖOSZ küldöttgyûlés elõtti egyik megyei
fórumának résztvevõjeként a többi hasonló, vészhelyzetben lévõ, elmaradott, hátrányos térségben vegetáló települési önkormányzat felkéretlen képviselõjeként a fennmaradásuk érdekében kért segítséget.
Leírt, s a TÖOSZ titkárságára eljuttatott mondataiból alább közlünk részleteket.
Kupa a 2006-os évet több mint kétmillió forint hiánnyal zárta, amit
saját bevételeiből, vagy működési hitel felvételéből kigazdálkodni
nem tud, hiszen saját bevételeként azt a pár tízezer forintos gépjárműadót és a pár ezer forintos építményadót könyvelhetjük el, működési hitelt pedig a saját bevétel 70 százalékáig lehet felvenni. Ebből
világosan látni, hogy ezek a bevételek nem tudják megoldani a gondjainkat, így nincs más lehetőségünk, marad a kérelemírás. A 2006-os
évben kétszer adtunk be kérelmet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a működésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatására, az első kérelmünkre kaptunk egymillió forintot, ami segített ugyan gondjainkon, de nem oldotta meg a közüzemek, intézmények és vállalkozók felé meglévő tartozások kiegyenlítését. A második kérelmünkre
sajnos nem kaptunk egy forintot
sem és ezért nem látom a kiutat
a jövőt illetően.
Az idáig elmondottakkal nem
csak az volt a célom, hogy Kupa
település gondjaival untassam
önöket. Célom volt rávilágítani
a hasonló helyzetben lévő kis,
ötszáznál kevesebb lélekszámú
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei,
de főleg Csereháti kistelepülések
gondjaira.
Hogy mik ezek a gondok? Ha
megengedik, néhányat megemlítek.
Amióta polgármester vagyok,
tehát 1998-tól számítva is minden évben forráshiányosak az elmaradott térségekben lévő kistelepülések, ám amíg 1998 és 2003-as
években négymillió forintot is kaptak egy-egy benyújtott pályázatra,
addig a szabályzórendszer szigorítása miatt mára már csak néhány
százezer forintot lehet nyerni, pedig az önkormányzatok anyagi
helyzete semmit nem javult az eltelt időkben.
Hasonlóképpen apadt a működésképtelen helyi önkormányzatok
támogatása is, annak ellenére, hogy miden kérelemhez 30 oldal kitöltött táblázatot kell becsatolni, ami pontosan megmutatja az egyes
önkormányzatok működőképessége fenntartásához szükséges öszszeget, amit talán senki nem kap meg, mert nekem még ez soha nem
sikerült, bár találóan nemhiába hívják ezt „pofapénznek”.
Ebből a két tételből is kivehető, hogy mára egy 30 millió forint
körüli költségvetésnél bepótolhatatlan egy három-négymillió forintos bevételkiesés. Hiába készítjük el az önkormányzat éves költségvetését, amikor eleve tudjuk, hogy csak úgy vészeljük át az évet, ha
szaladunk fűhöz-fához, ismerőshöz a benyújtott kérelmek támogatásához, de sajnos már ez sem segít, és jön a hónapról-hónapra való munkabérhitel-felvétel, hogy egyáltalán a kötelező kiﬁzetéseket
teljesíteni tudjuk. Mert mi szükség esetén sehonnan nem tudunk
pénzt átcsoportosítani, mert nincs.

Ezek után most engedjék meg, hogy feltegyek egy kérdést az igazságosság, az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás jegyében: Szükségesek-e ezek a kistelepülések az ország, a nagypolitika számára,
vagy úgy gondolják, hogy rólatok emlékezzen meg az Úr az Ő országában.
Igazságos-e az ott élő, zömében idős emberrel szemben, akik végigdolgozták az életüket, a háború után ujjá építették az országot,
megtermelték az ország kenyerét. Mit kaptak érte cserébe? A túléléshez elégséges tsz-es nyugdíjakat és egy hideg zuhanyt a nyakukba.
Régi lemez már, de el kell, hogy mondjam; megszűntek a fejgyűjtők,
a posták, az italboltok, sok helyütt a vegyesboltok és már a buszjáratok is kezdenek ritkulni, mert hogy ráﬁzetéses az üzemeltetésük.
Elhangzottak olyan kijelentések, hogy Magyarországon sok
a háromezer néhányszáz körüli
önkormányzat. Fejlett, nyugati országban jóval kevesebb van
belőlük, hát majd 15–20 év múlva lehet, hogy itt is elég lesz a kevesebb, ha az idősek elmennek,
felnő egy új generáció, akiknek
már természetes lesz az elektronikus ügyintézés, az internet
használat, de most még a középosztálytól fölfelé marad a polgármesteres ügyintézés, ami,
úgy gondolom, jelenleg az ott
élők megelégedésére és talán jól
is működik. Tudjuk, nehéz helyzetben van az ország, sok az államadósság, de kérdezem én: a kistelepülések jutatták ide az országot? Megértjük, hogy takarékoskodnunk kell, csakhogy takarékoskodni a vanból lehet, s nekünk
már semmink sincs.
Egyetértünk vele, hogy társulni kell több kistelepülésnek körjegyzőségekben, nem azzal van a gondunk, hanem, hogy anyagilag
ellehetetlenítik az önkormányzatokat, hogy ne tudjanak eltartani
egy főállású polgármestert, aki egy kistelepülésen szinte 24 órás szolgálatot lát el, és ha rendes ﬁzetést kap, számon is kérhető. Ha nem
lesz rendes gazdája a kistelepüléseknek, úgy járnak, mint a tanácsi
rendszerben a társtelepülések, vagy épp az összevont téeszek.
Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem a kistérségi
együttműködések ellen vagyunk, hisz tudjuk, hogy nagyobb fejlesztéseket összefogva könnyebb megvalósítani, de az önállóságunk
maradjon meg, ehhez kérünk csak elegendő forrást.
Most a szövetségen keresztül üzenjük, és kérjük, hogy a politika higgye el nekünk: a kistelepülések a huszonnegyedik óra utolsó
perceiben vannak, és lehet, hogy ők sem értik, hogy miért. Higgyék
el, nem kiváltságokat kérünk mi, csak a mindennapi feladatok megoldásához elegendő működési forrást, a fejlesztésekről már nem is
merek szólni, mert ahhoz előbb túl kell élni magunkat.
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A TÖOSZ

GYURCSÁNY IDEJÉN
Második rész
Volt a 2005. december 13-ai, kibővített elnökségi ülésnek két, csak 2006-ban publikált témája, s született ezen
az ülésen egy nem publikus elvi állásfoglalás is. Az utóbbi lényege, hogy a TÖOSZ semmilyen módon nem vesz
részt az országgyűlési választásokat megelőző politikai
kampányban, s csak az után szervezi meg minden megyében a küldöttgyűlést előkészítő tagozati üléseket, polgármesteri fórumokat.
Az egyik nem azonnal nyilvánosságra hozott téma
az önkormányzati rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomag volt, amelynek tartalmát az elnökség részint
a tagönkormányzatokkal, részint a társszövetségek képviselőivel tartott szükségesnek egyeztetni, hogy a politikai pártok elé terjesztendő javaslatok minél kiérleltebbek
legyenek, s hogy azok az csak országgyűlési választásokkal lezáruló kampányidőszak után adjanak országos vitára okot.
A másik témát a főtitkár szóbeli előterjesztése melegítette fel, lényegében a TÖOSZ-nak egy jóval korábbi
álláspontját tartotta szükségesnek ismét rögzíteni, illetve megerősíteni. Az elnökség ezt megtette: egyetértett az
önkormányzati választásoknak a parlamenti választásoktól fokozatos eltérítésére vonatkozó javaslattal, nevezetesen, hogy előbb a helyi önkormányzati képviselőket
és polgármestereket 5 éves ciklusra válasszák, majd hogy
az önkormányzati választások a parlamenti választások
felező idejében legyenek.

2006. január 1., Budapest
Létrejött a Hitelgarancia Zrt. keretei között az önkormányzati hitelezésnek a TÖOSZ által szorgalmazott készfizető rendszere, amelynek révén az önkormányzatok
könnyebben juthatnak hitelhez.

2006. február 7., Budapest
Az elnökség meghatározta a szövetség évi rendes, egyszersmind a ciklus utolsó küldöttgyűlésének napját (2006.
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június 27.) és helyét (a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum).
A tanácsnokokkal és megyei tagozatvezetőkkel kibővített elnökség tagjai az állami költségvetésről szólva
megállapították, hogy a szokásos számháború után a kormányzat a valóságosnál szebb képet mutat fel, az ellenzék
pedig a valóságosnál rosszabb helyzetet prognosztizál.
Megállapították továbbá, hogy a kevesebbről ártalmas
azt mondani, hogy több, valamint, hogy 2006-ban a települési önkormányzatok többsége számára nem adottak
a kötelező feladatok zavartalan teljesítésének feltételei,
s hogy emiatt az új esztendő állami költségvetése választási költségvetésnek semmiképpen se tekinthető, de tartván magukat az elnökség korábbi elvi állásfoglalásához,
úgy döntöttek, hogy ezt a véleményt (is) csak az országgyűlési választásokkal lezáruló kampányidőszak után
bocsátják vitára.
Az országgyűlési általános választások időpontjának
ismeretében meghatározták a megyei rendezvények április 24. és június 6. közötti időszakát, amikor is e rendezvények résztvevőinek helyzetértékelése már kampánymentes lehet, illetve jövőképüket a kampány utószele már
nem torzíthatja el.
Az önkormányzati és közigazgatási rendszer átalakítását és a hozzájuk kapcsolódó ﬁnanszírozási reformot
a tavaszi parlamenti választásokat követően elkerülhetetlennek tartották, ám kérdésesnek az ehhez szükséges
politikai konszenzust.
Az országgyűlési választásokkal összefüggő kérdésekről tárgyalva felmerült, hogy a választási kampány
időszakában egyre több politikai szerveződés fordult
és fordul különféle kezdeményezésekkel a polgármesterekhez és képviselő-testületekhez, amelyek gyakorta zavart keltenek, illetve az önkormányzati testületen belül
pártpolitikai vitákat eredményeznek, a helyben szükséges
döntések meghozatalát nehezítik, késleltetik, vagy éppen
ellehetetlenítik. Megállapították, hogy a polgármesterek
és a köztisztviselők szerepvállalását a választási eljárási,

illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény csupán
részlegesen szabályozza, noha a helyes köztisztviselői magatartásra vonatkozó szabályozás igénye már több mint
tíz éve felmerült.
Erre a dokumentumra hívta fel az ülés résztvevőinek
ﬁgyelmet dr. Verebélyi Imre 2006. február 2-án, Párizsban
kelt levelében, amiben megírta, hogy a Köztisztviselői
Érdekegyeztető Fórum 1994-es ajánlásának felülvizsgálata és korszerűsítése ugyan már nem végezhető el a választások előtt, de elegendő idő van arra, hogy a korábbi
aláírók szervezeteinek mai képviselői előkészítsenek egy
ajánlást a közelgő helyi önkormányzati választásokra. Javasolta, hogy a Magyar Közigazgatási Kar és az országos
önkormányzati érdekszövetségek – a Jegyzők Országos
Szövetségének bevonásával – kezdeményezzék e tárgyban egy újabb négyoldalú megállapodás előkészítését,
amelynek véglegezésére és közzétételére 2006 májusában
kellene sort keríteni. A TÖOSZ elnöksége egyetértve dr.
Verebélyi Imre javaslatával fontosnak tartotta egy újabb,
a mai körülményeket ﬁgyelembe vevő ajánlás – a következő önkormányzati választás előtti – kimunkálását.
(A közös munka mielőbbi megkezdése érdekében az elnök
és a főtitkár utóbb levélben kérte a Belügyminisztérium,
a közszolgálatban érintett szakszervezetek, a Magyar Közigazgatási Kar, a Jegyzők Országos Szövetsége, valamint
a többi országos önkormányzati szövetség képviselőinek
együttműködését.)
Mindemellett a TÖOSZ elnöksége a helyi testületi munkát zavaró megkeresésekkel – egy kivétellel – érdemben
nem foglalkozott, mert úgy ítélte meg, hogy ezekről a polgármesterek (esetleg a testületek) dolga, de mindenképpen
helyben kell dönteni. A kivétel a Magyarok Világszövetsége által az önkormányzatok vezető tisztségviselőihez eljuttatott – Szavazás a Magyar Nemzeti Minimumról című
– dokumentum volt, s mivel ez a kezdeményezés nem személyes álláspont, hanem a képviselő-testület véleményének megismerésére irányult, az elnökség állásfoglalásban
rögzítette, hogy a kérdéssor megválaszolása nem tartozik
az önkormányzati testületek hatáskörébe. Az állásfoglalást a titkárság a tagönkormányzatoknak, a Magyar Közigazgatási Karnak és a sajtónak azonnal eljuttatta.

2006. március 7., Budapest
A TÖOSZ kibővített elnökségi ülésén két előadást hallgattak meg, majd véleményeztek a résztvevők. (Dr. Lóránt
László, az Állami Számvevőszék főigazgatója az önkormányzatok gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének
tapasztalatairól, dr. Kiss Sándor nyugalmazott főiskolai
tanszékvezető az országos és ágazati szociális párbeszéd
törvényi szabályozásáról beszélt.)
Ezután javaslat hangzott el a II. Nemzeti fejlesztési
terv megvalósítására, az önkormányzatok felkészítésére.
Az elnökség egyetértett azzal, hogy a TÖOSZ hét regionális fórumot szervezzen.

2006. március 13., Budapest
A Művészetek Palotájában látta vendégül a Magyar Sajtó
Napja alkalmából rendezett ünnepségre és sajtóbeszélge-

tésre a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a
helyi önkormányzatok életéről, működéséről, sikereiről és
gondjairól rendszeresen publikáló újságírókat, a szövetséggel kapcsolatban álló sajtómunkatársakat. A rendezvényen
a TÖOSZ elnöke a vendégeket köszöntő beszédében a helyi
önkormányzatok érdekeinek megjelenítésében és az önkormányzati szféra fejlődésében is kiemelkedően hasznosnak
értékelte a sajtó szerepét. A TÖOSZ főtitkára bemutatta a
TÖOSZ tevékenységét magyar és angol nyelven ismertető
kiadványt és a mellékelt, az önkormányzatisággal összefüggő legfontosabb információkat, elemzéseket és szövetség
módszertani füzeteinek szövegét tartalmazó CD-lemezt.
A TÖOSZ 2006. évi sajtódíját két újságíró: Buzafalvi Győző, az Észak-Magyarország szerkesztője és Magyari Barna,
a Békés Megyei Hírlap munkatársa vehette át.

2006. április 5., Budapest
Az árvíz által veszélyeztetett települések listáját mellékelte a TÖOSZ elnöke az ország polgármestereinek címzett
szolidaritási felhívásában, amelyet a belügyminiszterrel,
továbbá a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelő miniszterrel együtt írt alá.

2006. május 23., Budapest
A Parlamentben fogadta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
a hét országos önkormányzati szövetség vezetőit, köztük a TÖOSZ elnökét és főtitkárát. Beszélgetésük témája
az önkormányzati reform kormányzati koncepciója volt.
Az eszmecsere legfontosabb mondata – különös tekintettel bizonyos kormánypárti szakértők által az országos sajtóorgánumokban publikált, a települési önkormányzatok
számának szükséges csökkentését indokoló, meghökkentő
megállapításaira – így hangzott: Az önkormányzás alapérték. Ezt a kormányfő sietett leszögezni, hozzá téve, hogy
maga nem ismer olyan jelentős magyarországi politikai
tényezőt, amely el kívánná vitatni a települési közösségek
önkormányzáshoz való jogát, a koalícióra készülő pártoknak pedig feltett szándéka megőrizni ezt a rendszerváltó
hagyományt. Az önkormányzati érdekszervezetek képviselői egyébként egyetértettek azzal a kormányzati elképzeléssel, hogy a majdani választott regionális önkormányzat az állam központi és a megyei funkcióiból részesüljön
(s ne a településtől vonjon el hatásköröket), emellett támogatták a települési önkormányzatok intézményfenntartó
szerepének megváltoztatására irányuló szándékot is. Ellenben hiányérzetet kelthetett bennük (a TÖOSZ vezetőiben keltett is), hogy a ﬁnanszírozási reform kérdéseiről
ezen a beszélgetésen nem esett szó.

2006. május 31., Balatonfüred
A TÖOSZ Somogy, Veszprém és Zala megyei tagönkormányzatainak képviselői, valamint a kibővített elnökség
tagjai vettek részt a regionális környezetvédelmi szemináriumon, amelyet az Interreg IIIC Kelet-program keretében és támogatásával működő Nemzetközi Települési
Hálózat (International Communal Network = ICNW)
projektjének 13 országból származó 21 partnerének egyikeként a TÖOSZ szervezett.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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2006. június 6., Budapest
A június 27-én megtartandó küldöttgyűlésre készített előterjesztéseket kibővített elnökségi ülésen igen nagy vita
után egészítették ki a résztvevők.
Az elnökség értékelte, hogy az előző évi küldöttgyűlésen a TÖOSZ-nak partnerséget ajánló kormányfő részben eleget tett ígéretének, mert felgyorsult és kiteljesedett
a vagyonátadás folyamata, egyszerűsödött a közbeszerzési
eljárás, megkezdődött a közösségi multifunkcionális terek kialakítása, és a miniszterelnök kezdeményezésére
a TÖOSZ létrehozta az adórendszer átalakításának segítését célzó szakértői csapatát.
Az elnökség sajnálatosnak tartotta, hogy a kormányfői
ígéret ellenére az ágazati törvényeknek az önkormányzati
mozgástér kiszélesítését eredményező módosítása elmaradt, s hogy a Belügyminisztérium szűk körű javaslatát se
sikerült érvényesíteni más ágazatok ellenállása miatt.
Az elnökség megállapította, hogy második Gyurcsánykormány 85 oldalas programja az államreform keretei
között alig másfél oldalon foglalkozik az önkormányzati rendszerrel, ezen belül kiemelten két új közigazgatási
szint, a régió és a kistérség létrehozatalával, s az átalakulás
legfőbb indítékának az együttműködést tekinti.
Az elnökség támogatta az önkormányzati rendszer
megújításának gondolatát, és megfelelő feltételek esetén
a választott régiók létrehozását is támogathatónak tartotta, azonban úgy vélte, hogy az önkormányzati törvény
módosításának tervezete és a kormányprogram nem tartalmaz elegendő információt a tervezett lépések előnyeiről, hátrányairól, kockázatairól, pénzügyi hátteréről.¹
A kistérségi társulások megerősítési szándékával az elnökség egyetértett, a javasolt változatok közül – akár korábban – a kötelező társulás mellett foglalt állást. Az elnökség egyetértett a jegyzőségek számának csökkentésével és a körjegyzőségek szerepének növelésével is, de
nem tartotta indokoltnak az ezer lakos alatt létrehozható
körjegyzőségek esetében a minimális lakosságszámot 500ban meghatározni. Az állam által az önkormányzatokra
és hivatalaikra testált értelmetlen feladatok, az ágazati
törvények felesleges előírásainak törlésével egyetértve e
törlések megkésettségét nehezményezte.
Megállapította még, hogy mind a program, mind az azt
kibontó törvényjavaslatok tervezetei lényegesen kisebb
változtatást irányoznak elő, mint amire az önkormányzati szféra felkészült.
Egyetértett a 2006-ban megválasztandó polgármesterek
és települési önkormányzati képviselők választásának hat
évre történő kiterjesztésével, amelynek folytánt 2012-ben
az önkormányzati választások a parlamenti választási ciklus felező idejében történhetnének.
A TÖOSZ elnöksége az önkormányzati képviselők létszámának csökkentésére irányuló javaslatot támogatta, de
megfontolandónak tartotta, hogy valamennyi települési
önkormányzatnál, diﬀerenciáltan kerüljön sor a képviselők számának csökkentésére.
¹A kibővített elnökség erről folytatott vitájáról az ÖNkormányzat 2006. júniusi lapszámában a Küldöttgyűlés reform előtt elnevezésű összeállítás Feltételes támogatás című jegyzetében olvashatnak.

ÖNKORMÁNYZAT

8

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

És kezdeményezte a képviselői tiszteletdíjak megszüntetését. Kezdeményezte továbbá
• a polgármesterek döntési pozíciójának megerősítését
a kistérségi együttműködés érdekében;
• a képviselői összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztését (az önkormányzati intézmények vezetőinek kizárását a képviselő-testületekből, s hogy az összeférhetetlenség az önkormányzattal tartós jogviszonyban
álló gazdasági társaságok tulajdonosaira, képviselőire
is érvényes legyen);
• a jegyzőséggel nem rendelkező településeken a településfejlesztési és marketingfeladatokat segítő, a civil
szféra kialakulását erjesztő, egyben az ügyfelek eligazodását lehetővé tevő személyek (IT mentor) foglalkoztatásának garantálását;
• a települések közötti szervezett közúti közlekedés lehetővé tételét;
• a kistérségekben foglalkoztatott állami alkalmazottak
(kistérségi megbízottak, vidékfejlesztési menedzserek,
az NFT házhoz jön projektgenerátorok) kistérségi munkaszervezetbe integrálását és társulási alkalmazását;
• a kistérség hitelképességének megteremtését;
• a decentralizáció megnyilvánulási formájaként az NFT
II. kapcsán az önálló regionális operatív programok
2007-től való beindítását;
• a vidékfejlesztésre fordítható forrásoknak a 2007–2013
közötti időszakban való növelését;
• a pályázati eljárás egyszerűsítése mellett a pályázat
nélküli akcióterveken alapuló támogatási rendszer kiterjesztését.
Az elnökség az önkormányzati és a ﬁnanszírozási rendszer megújításával összefüggésben megvitatta a Javaslatok a helyi önkormányzatok adóztatási tevékenységének
továbbfejlesztésére című előterjesztést, amelyet kiegészítésekkel elfogadott. Állásfoglalásának lényege, hogy
a helyi iparűzési adó tervezett 2008. január 1-jei megszűntetésének nincsenek meg a feltételei, a megszüntetést
– ha az egyáltalán szükséges – több idő alatt lehet csak
előkészíteni, mert ebből az adónemből származik a helyi
adók 85 százaléka, s ez a bevétel túlnyomórészt a települési önkormányzatok munkahelyteremtési és befektetési
politikájának eredménye. A helyi adópolitika meghatározása a törvények adta keretek között – a lakosság érdekét
szolgálva – a települési önkormányzatok joga. Az elnökség
végül azzal a feltétellel támogatta az önkormányzati rendszer átalakítását, amennyiben érdemivé válik a decentralizáció, érvényesül a szubszidiaritás elve, növekszik a helyi
demokrácia, javul az önkormányzati közszolgáltatások
színvonala és a működés hatékonysága. Ehhez (ismét)
szükségesnek nyilvánította az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének kialakítását, annak érdekében, hogy az
önkormányzati érintettek véleményének kikérése nélkül
őket érintő kormányzati döntés ne szülessék.

2006. június 7., Budapest
A tervezett önkormányzati-közigazgatási reform négy
kérdésköréről konzultált dr. Lamperth Mónika (akkor
még leendő önkormányzati és területfejlesztési) miniszter

a Belügyminisztériumban a hét közül hat országos önkormányzati szövetség képviselőivel (a megbeszélésen csak a
MÖSZ nem képviseltette magát). A négy kérdéskör a kistérségi feladatellátás növelése, a jegyzőségek számának
csökkentése, az erős, választott regionális önkormányzatok létrehozása, valamint az önkormányzati választási
ciklus egyszeri, hatéves időtartamra szóló meghosszabbítása volt. A konzultáció utáni sajtótájékoztatón a miniszter asszony hat szövetségi vezető egyetértésével jelentette be, hogy a szövetségek némelyike ugyan feltételekkel,
de mindegyike támogatja a kormányzati elképzeléseket.
A kistérségi feladatellátás törvény általi bővítése teljes körű támogatást élvezett. Támogatták a szövetségek képviselői, hogy az ezernél kevesebb lakosú településeken önálló
jegyzőséget az önkormányzatok ne működtethessenek
(vagy hogy az ötszáznál több, de ezernél kevesebb lakosú
települések önkormányzatai a jegyzőségek működtetéséhez ne kapjanak állami forrást). Egyetértettek a tárgyaló felek abban is, hogy az önkormányzati választásokon
a települési önkormányzatok testületei, polgármesterei
hat évre kapjanak mandátumot, továbbá, hogy a megyei
önkormányzatok közgyűléseinek tagjait és elnökeit három évre válasszák meg, lehetőséget teremtve arra, hogy
a három év múlva megtartandó regionális önkormányzati választások eredményeként a megyei önkormányzatokat a központi feladatok és források decentralizációja révén erőssé tett, választott regionális testületek váltsák fel.
Lamperth Mónika ehhez hozzátette, hogy a megyék régiókkal való felváltásának támogatását egyes önkormányzati szövetségek feltételekhez kötötték, de ezekről a feltételekről nem beszélt. A TÖOSZ elnöke a sajtótájékoztatón
okkal említette meg, hogy az általa képviselt szervezet
legutóbbi elnökségi ülése résztvevőinek vitája után döntöttek a reform feltételes támogatásáról az elnökség tagjai, s a TÖOSZ június 27-ei küldöttgyűlésének ügydöntő
kompetenciájára utalva hívta fel a ﬁgyelmet arra, hogy
a pártok, illetve az esetleges aktuálpolitikai megfontolások e feltételek teljesítését ellehetetleníthetik.

2006. június 16., Budapest
A hét közül hat országos önkormányzati szövetség képviselője írta alá az önkormányzati-közigazgatási reform
önkormányzati támogatását dokumentálni hivatott nyilatkozatot (ezt nem tette meg a MÖSZ elnöke), a hat közül két szervezet elnöke pedig záradékkal látta el a dokumentumot.²

2006. június 27., Szentendre
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferenciatermében
tartotta meg évi rendes, egyszersmind cikluszáró küldöttgyűlését a TÖOSZ. A résztvevőket házigazdaként
köszöntő polgármester, dr. Dietz Ferenc nem mulasztotta el a kormányprogramról is kifejteni kritikusan velős
véleményét, jól lehet ő volt az egyetlen, aki ezt megtette.
A küldöttgyűlés ugyan az elnökség által írásban megfogalmazott feltételeket gyarapította is, de a várt éles vita
² Lásd a Közös nyilatkozat című írást az ÖNkormányzat 2006. júniusi lapszámában és a
TÖOSZ honlapján.

elmaradt, mintha bizony kormányprogram mellett érvelő Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meggyőzte (vagy
inkább megbűvölte) volna a küldötteket, akik közül még
a megyék régiókkal való felváltásának tervét kiáltványban
ellenző Vas megyei és az ellenzéki beállítású polgármesterek se mondtak ellen a kormányprogramnak.
A kormányfő beszéde előtt a TÖOSZ elnöke a beszámoló szóbeli kiegészítéseként az előző évi parlamenti küldöttgyűlésen megfogalmazott önkormányzati igényekre
emlékeztette a küldötteket (meg a miniszterelnököt), kifejtvén, hogy az önkormányzatok ﬁnanszírozási gyakorlata miért tarthatatlan (például azért, mert az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok száma az e
minősítés szigorodó feltételei ellenére is jelentős, és mert
az önkormányzatok úgy kapnak feladat- és hatáskört,
hogy az anyagi források nem, vagy csak részlegesen állnak a rendelkezésükre). Beszámolt a TÖOSZ őszi kezdeményezéséről (hogy szülessen négypárti egyetértéssel
országgyűlési határozat a közigazgatást és az önkormányzati rendszert érintő változtatás irányáról, lényegéről, ütemezéséről és bevezetésének módjáról, körülményeiről,
az eldöntendő kérdésekről), amelynek nem volt foganatja, továbbá arról, hogy elutasították a parlamenti pártok
a TÖOSZ-nak az önkormányzati választás időpontjának
2007-re történő meghosszabbítására vonatkozó javaslatát
is (amelyet egyebek között parlamenti választásokat követő, szükséges változtatások törvényi szabályozásának
időigényes volta indokolt).
Kiegészítette a második Gyurcsány-kormány tervezeteit véleményező elnökségi előterjesztést is, bejelentvén,
hogy a közigazgatási és önkormányzati reformmal kapcsolatos álláspont kialakítása a küldöttgyűlés kompetenciájába tartozik. Kérdésesnek tartotta, hogy lesz-e valóságos decentralizáció, avagy a megyei dekoncentrált szervek
integrációja és regionalizációja révén a dekoncentráció
erősödik-e tovább.
Megemlítette, hogy a kormányprogramban szereplő
strukturális változtatások az alkotmányos törvények módosítását igénylik, ezért széles körű politikai konszenzusra van szükség, hogy az átalakításra a lehető legszélesebb
egyetértés mellett kerüljön sor. Utalt az elnökség által kimunkált, az egyetértés eléréséhez szükséges feltételekre,
amelyeket elfogadásra javasolt.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az önkormányzati
reform koncepciójáról folytatandó vita résztvevőjeként
– meglehet, hogy a TÖOSZ-elnökség álláspontját tükröző
elnöki beszéd hatására is – az általa tervezettnél hosszabban és részletesebben fejtette ki a véleményét. Az elmúlt
15-16 év azt bizonyította – mondta –, hogy időtálló érték
a települési önkormányzatiság. Sok mindenre kiterjed
a következő évekre szánt változtatások sorozata, de sem
indok, sem szükség nincsen, hogy megváltoztassuk a modern önkormányzatiságnak, a harmadik Magyar Köztársaság önkormányzati pillérének ezt az örökségét.
A miniszterelnök ez után tért rá azokra a dilemmákra,
amelyekkel mind a kormányzatnak, mind az önkormányzatoknak szembe kell nézniük. Az egyik kérdés valóban
az – fejtegette –, hogy mit várunk az önkormányzati viA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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lágtól, és amit várunk, ahhoz elegendő eszköze van-e az
önkormányzatoknak. Ezt önök nagyjából úgy fogalmazzák meg, hogy a törvényhozó hatalom folyamatosan megrendel tőlünk ilyen-olyan szolgáltatásokat, amit nekünk
kell nyújtanunk a polgárainknak, de a hatalom általában
elfeledkezik arról, hogy ehhez szükséges mennyiségű eszközt, többségében forrást adjon. Önöknek ebben inkább
igazuk van, mint nincs. De Magyarországon a polgárok
általában lényegesen többet kívánnak a köz által nyújtottnak tekinteni, mint amennyi közfeladat, közszolgáltatás
nyújtására egyébként a köz fel van készülve. Az ország
az nagyjából arra képes, mint ami szabad polgárainak és
azok különféle közösségeinek teljesítményéből fakad. Ezt
a teljesítményt lehet újra osztani, de az újraosztással önmagában több teljesítmény nem lesz. Az állam, a központi
kormányzat ugyanattól a problémától szenved, mint az
önkormányzatok világa: sokkal több a vele szemben megfogalmazott igény, mint amennyit ﬁnanszírozni képes.
Szerintem ebben az ügyben önkormányzat és állam
nem egymás riválisai. Azt az új társadalmi szerződést
kell megkötni, amelyben újra szabályozzuk, hogy mi a
köz felelőssége, milyen szolgáltatás nyújtására és milyen
minőségben kötelezett, azt hogyan képes garantálni, másik oldalról milyen jogai vannak a polgároknak, a polgárok közösségeinek, nekik hogyan kell ehhez hozzájárulni.
Ez egy új társadalmi szerződés.
Illúzióromboló, hogy nagyon fontos, a közigazgatás,
helyi igazgatás, a közszolgáltatások átalakítását szolgáló kétharmados törvények túlnyomó többsége nem nyer
ellenzéki támogatást. Ezzel együtt erőteljesen dolgozunk
azon, hogyha nem így, akkor mással: feles törvényekkel,
pénzügyi ösztönzőkkel ezt a folyamatot mozgásban tartsuk. Természetesen ez nem lesz olyan hatékony és többe fog
kerülni. Ez nem kérdés. Ez a politikai elit felelőssége.
Nehezen megyünk egyről a kettőre. Az önkormányzati
igazgatás ma 450 milliárd forintba kerül. A 450 milliárd
forint elképesztően sok pénz. Amikor hihetetlen tempóban építünk autópályát, akkor egy évben 200 milliárdért építünk autópályát. Amikor az alacsonyabb rendű
utak felújítására országosan nagyon sokat költünk, akkor
az nem több 50–60 milliárdnál. A színházak támogatására 11 néhány milliárdot költünk, nem többet. Ehhez
képest az önkormányzati igazgatás költségvetése 450 milliárd forint. Egészen brutálisan nagy szám ez. Nyilván jó
lenne ugyanazzal az erővel nekiindulni, mint a központi
államigazgatás reformjának, ahol a 2002 és 2008 között
minisztériumi igazgatásra fordított összegeket nominálisan meg fogjuk felezni.
Hogyan lehet rugalmasabb a rendszer? Például úgy,
hogy rugalmassá tesszük a közszolgálati jogviszonyt
a köztisztviselők és közalkalmazottak széles világában.
Ma a közszolgálati jogviszony tartalmában és a jövedelmek tekintetében is rendkívüli mértékben szabályozott, ha úgy tetszik, túlszabályozott. A mai közszolgálati
jogviszony őrzi a két világháború közötti közszolgálat
egyébként speciális történelmi okokból is kialakult védett viszonyait, központi túlszabályozottságát, noha a
közszolgálatnak is döntően teljesítményelvűnek, szolgálÖNKORMÁNYZAT
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tatáselvűnek kell lennie. A közszolgáltatás az adóﬁzető
szempontjából szolgáltatás, és minden más szolgáltatásnál az a normális, hogy sokat szeretnénk kapni, jó minőségben és kevesebb pénzért. Ha ezekkel önök egyetértenek, még akkor is állandóan korlátozva vannak, hiszen
abba, hogy az állam hogyan foglalkoztatja és alkalmazza
a közszolgáltatásokban résztvevők széles körét, szociális
munkástól pedagóguson keresztül az egészségügyben dolgozóig, az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőkig,
abba önöknek nincs beleszólása.
Hol van akkor az önkormányzati önállóság? Ez így nincsen rendben. Meg kell adni a jogot a kórházigazgatónak,
a polgármesternek, hogy nagy szabadsággal döntse el,
hogy milyen feltételekkel alkalmaz közfeladatok ellátására köztisztviselőt és közalkalmazottat. Lehet, hogyha
szabadabb a keze, akkor kevesebből sokkal többet tud
teremteni. Az meg magunk között szólva egészen nehéz
helyzeteket teremt, hogy ma a közszolgálatban nem lehet
valakinek azt mondani, hogy ne haragudjon, ön helyett
tudok egy jobbat, aki ugyanezt a dolgot elvégzi. Ha úgy
tetszik, alkalmatlanság vagy nem elégséges alkalmasság
okán senkit nem lehet ma elbocsátani a közszolgálatból.
Ez nincs jól. Szerintem erről okosan és nyitottan kell beszélni, és azt kell mondani, hogy úgy tudunk a mai bértömegből hatékonyabban gazdálkodni, ha növekszik a
gazdálkodás szabadsága, és áttérünk a hagyományos, régi
bérszínvonal-gazdálkodásról – mert a közalkalmazotti
bértábla bérszínvonal-gazdálkodást jelent – a bértömeggazdálkodásra. Január 1-jétől ez a szándékunk.
Hogy a régiók és a kistérségek közötti különbséget mérsékeljük, néhány tízmilliárd forintot el fogunk különíteni
annak érdekében, hogy a helyi történelmi, társadalmi,
gazdasági meghatározottság okán lemaradó térségek önkormányzatai számára biztosítsunk saját részt. Ennek
a mechanizmusát újra fogjuk írni az előzőekhez képest.
Tisztább és átláthatóbb lesz, de ez valóban csak a nagy
történelmi felzárkózást fogja szolgálni. Dél-Békést, Bihart, hogy példát mondjak. Igen, erre kell, hogy maradjon pénz. Ha azt mondjuk, hogy csak azok fejleszthetnek,
akiknek van saját részük, akkor nyilvánvalóan tovább
fogjuk növelni a különbséget a települések között. De
ugyanazt kell, hogy mondjam ebben az ügyben is, mint
más kérdésben: csak azoknak lehet kiváltani a saját erőfeszítését, ahol hosszú történelmi meghatározottság okán
egyáltalán nem várható el egy településtől, hogy képes
legyen akár csak 10–15 százalékkal is hozzájárulni. De
a legszegényebb településnek is azt kell mondani, hogy
muszáj egy kis erőfeszítést tenni. Lehet, hogy az csak egy
százalék, de ingyen semmit nem lehet adni. Mindenkinek
meg kell magát feszíteni egy picit. Lehet, hogy nem anynyira, mint az átlag, de a települések túlnyomó többsége
számára egészen biztosan ez lesz a kihívás. Tanulva az elmúlt időszak tapasztalataiból, a működésre lesz elegendő
pénzünk, és előre nézve lesz a saját rész biztosításához
elegendő képességünk.
Hogyan fogunk erről dönteni? A létrejövő fejlesztési
intézményrendszer kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy
minden lapot kitegyünk az asztalra. Nem kiismerhetetlen,

ellenőrizhetetlen világban dőlnek el, hogy hova mennek
a pénzek, hanem nyilvános és ellenőrizhető közpolitikai
egyeztetések lesznek két szinten. A kormány döntése előtt
a Nemzeti Fejlesztési Tanács szintjén, ahol a régiók képviselői közvetlenül ott ülnek. Másrészt pedig a fejlesztéspolitika operatív végrehajtásáért már felelős felügyeleti szervezetben, ahol olyan politikusok ülnek, akiknek az a dolga,
hogy az ágazati politikákat összehangolják a regionális
politikákkal. Az, hogy milyen operatív programok és milyen alapvető forrásmegosztásban indulnak el, a kormány
az első javaslatát még júliusban megteszi. Ezt utána nyilvános vitára bocsátja, és egy szeptemberi, parlamenti vita
után októberben benyújtja az Európai Uniónak. Jövő év
elejétől indulnak a pályázatok. Ebben az ügyben szükség
van az önkormányzatok, a régiók közvetlen részvételére,
ebben egészen biztosan számítunk önökre.
Ha növekszik az önkormányzatok pénzügyi autonómiája, az mit jelent? Azt, hogy a gazdagoknál, a tehetősebbeknél a pénz ott tud maradni, mert kevesebbet vesz
el a központ.
A központnak kevesebb pénze lesz, mert a tehetőseknél több marad, ugyanakkor a központnak ugyanannyit,
sőt többet kell adni, hiszen nagyon sok önkormányzat ﬁnanszírozási gondokkal küzd. Én azt hiszem, hogy rövid
távon nincs megoldása ennek a képletnek. Vagy csak úgy
lehetne, hogy növeljük a különbséget a települések és a régiók között. De én ezzel elvileg sem értek egyet. Nem lehet
csak az erős, tehetős önkormányzatok igényéből kiindulni.
Látom az ország egyik felét, ahol szinte egy karnyújtásnyi
távolság választja el az ottani életviszonyokat Pandorftól,
hogy a Hegyeshalom utáni talán harmadik falut említsem.
És látok olyan településeket párszáz kilométerrel arrébb,
még mindig magyar településeket, ahol meglepően nehéz
állapotokat tapasztal az ember. És nem elég arról beszélni, hogy hazaﬁak vagyunk és egy országot akarunk. Ha
hazaﬁak vagyunk, és egy országot akarunk, az azt jelenti,
hogy nincsen kevesebb joga egy hajdú-biharinak. Akkor
pedig oda több pénz kell. De ha több pénzt hagyunk a tehetőseknél, akkor hogyan lesz nekik több pénzük?
Ezzel együtt növelni kell a helyi autonómiát. Növelni
kell olyasmiben, mint például a közlekedés, ami a jövő héten lesz a kormány előtt. Az jól látszik, hogy az emberek
életük jelentős részét a helyközi közlekedésben – közvetlen
környezetükben, kistérségben, a faluból a városba, egyik
városból a megye másik városába utazva –, legfeljebb a régióban töltik. Azzal értek egyet, hogy erős regionalizáció
legyen a közlekedésben. Nagyon erős, intézményes együttműködés történjen a helyközi közlekedésben, a közúti
és a vasúti közlekedés között. Erőteljes menetrend-, tarifa- és kedvezmény-összehangolással. Ugyanakkor annak
a közfelelősségnek a teljesebb teljesítésével, hogy a faluból
be lehessen menni a városba. És itt el kell választani egymástól üzleti szempontokat és társadalmi szempontokat:
az nem megy, hogy csak azért, mert üzleti megfontolások érvényesülnek a távolsági, helyközi autó- busz- vagy
vonatközlekedésben, ezért egyes települések elzárva maradjanak. Ez nem egyszerűen gazdasági kérdés, ez annál
sokkal több. Az igaz, hogy tisztázni kell a viszonyokat.

Nem lehet azt mondani egy vállalatnak, hogy te proﬁtérdekelt vagy, később pedig arra kényszeríteni ellentételezés
nélkül, hogy lásson el egy olyan szolgáltatást, amely nem
hozza, hanem viszi a pénzt. Ez fából vaskarika, az egyenes beszéd hiánya. Ha proﬁtérdekeltek a közlekedési vállalataink, és mi azt mondjuk, hogy a társadalmi szükség
szerint el kell látniuk olyan szolgáltatásokat is, amelyek
egyébként veszteségesek, akkor közszolgáltatási szerződést
kell kötnie az államnak bizonyos szolgáltatás nyújtására, amelynek az ellenértékét ki kell ﬁzetni. Akkor sikerült
összehangolni a társadalmi szempontokat a jövedelmezőségi szempontokkal. A kettő közötti különbséget átlátható
szerződéses viszonyok között most az államnak kell, de
ha lennének regionális önkormányzataink, akkor nekik
kellene kezelni, megtéríteni. Azon lehet vitatkozni, hogy
mi a szükséges szolgáltatási minimum: naponta legalább
kétszer kell bejutni a városba, vagy tizenkétszer. Ez egy
értelmes és okos vita. Egy dolog nem lehet vita tárgya:
nem lehet elzárni településeket.
A kormányfői hozzászólást követő vita alaphangját tulajdonképpen Pásztor Béla, Veresegyház város polgármestere adta meg, aki a miniszterelnök korábbi, neki akkor
nagy jövőt jósoló ismerőseként szögezte le, hogy mindig
logikus és világos, amit elmond. Kifejtette, hogy szerinte az igazgatás termelőüzem, s ha az igazgatás résztvevői
számára versenyhelyzetet kell teremteni, márpedig kell,
akkor a jogszabályokat le kell egyszerűsíteni, hogy önkormányzatok maguk cselekedhessenek. Szorgalmazta
a polgármesteri jogosítványok növelését és az adózás rendjének megváltoztatását, megindokolván a kommunális
adó kivetésének szükségességét.
Nagy Gáborné, Dunaföldvár város polgármestere
az uniós pályázatok jelenlegi rendszerét elképesztően
bonyolultnak, s a szakértő cégek bevonása ellenére is borzasztóan lassúnak minősítette, amelynek megváltoztatása
nélkül semelyik önkormányzat se lehet képes megfelelő
ellenőrző apparátust működtetni, s nem lesznek elkerülhetők a körbetartozások.
Udvardy Imréné, Nagycenk község polgármestere
egyetértett azzal, hogy a hátrányos térségeket támogatni
kell, de felvetette, hogy ha egy nem hátrányos térségben
húzódó közúton – amilyen például a Sopronba vezető
M9-es – rendszeresek a halálos balesetek, s ha egy ilyen út
kamionforgalma települési lakók életét teszi tönkre, akkor
azt az utat is minél előbb meg kell javítani-építeni.
Gyurcsány Ferenc, aki fejtegetése közben is jelezte, hogy
az eredetileg tervezettnél tovább marad, mert szeretné
megválaszolni a neki feltett kérdéseket, csaknem minden hozzászólás után szót kért. Javasolta többek között,
hogy a helyi kommunális adó bevezetésének módjáról
a TÖOSZ alakítson ki álláspontot. Egyetértett azzal, hogy
az uniós pályázási rendszer túlzottan bürokratikus, és indítványozta, hogy a TÖOSZ szakértői ez ügyben és más
fejlesztéspolitikai kérdésekben igényeljenek a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal vezetőjétől konzultációt, emellett megígérte, hogy a fejlesztéspolitikai intézményrendszernek
már az ősz folyamán önálló jogszabálya lesz. Nagycenk
polgármester asszonyának válaszolva elmondta, hogy az
A Települési Önkormányzatok
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autópálya-építések mindenütt fontosak, de ezeket ütemezni kell, s szerinte Békés, Hajdú-Bihar, valamint a többi
keleti megyékben oly nagy a szegénység, hogy az ütemezésnél ezt ﬁgyelembe nem venni nem lehet. Valamennyi
kérdésre nem térhetett ki, de válaszai mintha megnyugtatták volna a küldöttgyűlés résztvevőit, akik megtapsolták,
amikor elment. Meglehet, hogy a rendezvényükön való
igen aktív részvételét a párbeszéd-hajlandóság jelének,
s a párbeszéd folytatására tett ígéretnek tekintették.
Távozását követően (miután a kötelező napirendi pontokban rájuk kirótt feladatokat elvégezték) a résztvevők
abban a reményben folytatták a TÖOSZ igényeiről megkezdett vitát, hogy mondandójuknak lesz foganatja.³
A küldöttgyűlés mindazonáltal több fontos határozatot hozott. Részint megtárgyalta és az elhangzott vélemények ﬁgyelembevételével egyhangú szavazattal elfogadta
a közigazgatási és önkormányzati rendszer átalakításával
kapcsolatos előzetes elnökségi állásfoglalásokat, megerősítette az elnökség álláspontját a helyi önkormányzatok
adóztatási tevékenységének továbbfejlesztése tárgyában,
felkérte a TÖOSZ tisztségviselőit, hogy minden eszközzel
segítsék megfogalmazott igények teljesítését és szorgalmazta a társönkormányzati szövetségekkel való együttes
fellépést. Mindemellett határozatban javasolta a köztisztviselők és közalkalmazottak foglalkoztatásának szabályairól szóló törvény módosításának kezdeményezését
a kormányzatnak, hogy a hatékonyságot segítendő a feladatellátáshoz szükséges létszám és a foglalkoztatás feltételeinek – köztük a bér mértékének – meghatározásában
az önkormányzatok, polgármesterek és intézményvezetők
szabadságot kapjanak.

2006. július 3., Budapest
Az állami megrendelésű helyközi személyszállítás közszolgáltatásának újjászervezését célzó szakminisztériumi
konzultáción a TÖOSZ szakértőjét csupán tájékoztatták
a tervezett kormányzati intézkedésekről. E közszolgáltatás
újraszervezésének elveiről elmondhatta ugyan a véleményét, de ez a vélemény ﬁkarcnyit se változtathatott azon
az elvnek minősített elhatározáson, amely a minimális
utaslétszámú (vonatonként harminc utas) vasúti mellékvonalakon a személyszállítás fokozatos megszüntetésére
irányult. Ami teljességgel ellentmondott a kormányfő által a küldöttgyűlésen kifejtett elveknek, amelyekkel valósággal lefegyverezte polgármestereket. A kormányfő ezen
a fórumon lényegében új társadalmi szerződés megkötésére tett ígéretet, illetve egy ilyen szerződés megkötésének
szükségességét hangoztatta. És ahogyan a közfelelősség
szükséges újraszabályozásáról beszélt, nem lehetett vele
nem egyetérteni. Ha azonban a köznek felelős kormányzat maga határoz arról, hogy milyen szolgáltatás nyújtására kötelezett (s milyenre nem), akkor szerződni vele
részint már fölösleges, részint nem is lehet, mert a polgárok jogáról, s a szolgáltatáshoz való hozzájárulásukról
nélkülük döntött.⁴
³ A küldöttgyűlésről szóló tudósítás a kormányfő beszédével együtt olvasható az ÖNkormányzat 2006. júliusi lapszámában, illetve a TÖOSZ honlapján.
⁴ Olvasóink ﬁgyelmébe ajánljuk az ÖNkormányzat 2006. júliusi lapszámában és TÖOSZ
honlapján közölt Holvágányon című írást.
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2006. július 13., Budapest
A TÖOSZ elnöke és főtitkára a miniszterelnöknek írt levélben nehezményezte a kormány július 5-ei, 28 vasúti
mellékvonalon a személyszállítás szüneteltetéséről szóló
döntését. A tájékoztatásul dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési, valamint dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszterhez is eljuttatott levél
szerint azon nincsen vita, hogy a jelenlegi településközi
közlekedés rendszerén változtatni kell, vagyis senki sem
a meglévő rosszul, szervezetlenül, kihasználatlanul és gazdaságtalanul működő rendszer fennmaradása érdekében
szólal fel, a kormány döntésének céljával is egyet lehet érteni, de a mellékvonalak esetleges megszüntetése ügyében
nem nélkülözhető az érintett települések vezetőivel való
konkrét egyeztetés, ugyanis ebben a kérdésben sem azonosak a körülmények az ország egyes térségeiben. A levél
írói szerint a gyors változtatás azért is okozott meglepetést, mivel a mellékvonallal érintett településvezetők pontosan tudják, hogy az 1001/2004. (I.8.) számú kormányhatározatnak megfelelően kísérlet zajlik a Balassagyarmat–
Ipolytarnóc, valamint a Vésztő–Körösnagyharsány vonalszakaszokon azt vizsgálandó, hogy miképpen alakíthatók
ki a regionális vasutak, közlekedési társaságok. A kormányhatározat értelmében a térségi vasúti szervezetek
a közigazgatási reform bevezetéséig a MÁV keretein belül
működnek a megfelelő szervezeti, bevételi és költség-elszámolási elkülönüléssel. Teljességgel érthetetlen a kísérlet tapasztalatainak ismerete nélküli döntés, mivel a MÁV
veszteségének csupán töredéke származik a mellékvonalak veszteségéből. Elkerülhetetlen a MÁV meghatározó
részének korszerűsítése, a veszteségek minimalizálása.
Nem elfogadható megoldás azonban a MÁV veszteségét
a többnyire az amúgy is hátrányos helyzetű településeken
élőkre hárítani. Nem a kistelepüléseket kell megbüntetni
azért, mert a MÁV nem működik jól. A TÖOSZ vezetői
javasolták a miniszterelnöknek, hogy mielőbb kezdődjenek tárgyalások kistérségi szinten az érintettek bevonásával a közlekedési szövetségek létrehozatala céljából, annak érdekében, hogy egyetlen település se legyen elzárva
az önkormányzati és egyéb közszolgáltatásoktól.
A levélírók felajánlották, hogy a TÖOSZ szakértők
bevonásával részt vesz az egyeztetési folyamatban, hogy
a probléma megoldását – érzelmek és indulatok helyett
– a racionalitás vezérelje. Reményüket fejezték ki, hogy
a kormány a végső döntésekor érvényesíti a miniszterelnök által a TÖOSZ küldöttgyűlésén hangoztatott fő
elvet, amelynek lényege, hogy kizárólag gazdaságossági
szempontok nem indokolhatják a helyközi vasúti személyforgalom szüneteltetését, s hogy a szolgáltatásoktól nem
lehet elzárni településeket.

2006. augusztus 16., Budapest
Megérkezett a válasz a TÖOSZ titkárságára a szövetség vezetői által a kormányfőnek és két szakminiszternek július
13-án eljuttatott levélre. Illetve a levélírókat válasz helyett
egy, a kompetens válaszadókat helyettesítő főosztályvezető helyettese válasz-jellegű tájékoztató leirattal lepte meg.
A tájékoztatást adó kormánytisztviselő leiratát elképesztő

ellentmondás hiteltelenítette, ami szerint a döntéshozók
az érdekeltek képviselőivel most egyeztetnek arról, hogy
a múltban mi történjék.⁵

2006. szeptember 8., Velence
A TÖOSZ kibővített elnökségének cikluszáró ülésének
résztvevői egyetértettek az Új Magyarország Fejlesztési
Tervvel, valamint egy, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel
kötendő együttműködési keretmegállapodás aláírásával.
Egyetértett az elnökség az MTPortal Konzorciummal kötendő együttműködési keret-megállapodással. Az elnökség határozata alapján Szakadát község önkormányzatát
– a folyamatosan és következetesen végzett tevékenységük elismeréseként – Idősbarát Önkormányzat különdíj
elismerésben részesítette.

2006. október 19., Alsómocsolád
Az önkormányzati választásokat követő helyzetet értékelte kihelyezett ülésén a TÖOSZ kibővített elnöksége. Az elnökség határozatképes maradt. A megválasztott polgármestereknek eredményes munkát kívánt az új választási
ciklusban, köszönetét és elismerését fejezte ki a szövetség
munkájában tisztséget viselt valamennyi önkormányzati
vezetőnek, akik már nem folytatják önkormányzati munkájukat. Az elnökség felkérte Szilágyi Menyhért társelnököt, Csorvás város polgármesterét, hogy a tisztújító küldöttgyűlésig töltse be a TÖOSZ megbízott elnöki tisztségét. Az elnökségi ülésen keretében kapta meg 2006. évi
Köllner Ferenc emlék-díjat Dicső László Alsómocsolád
község polgármestere.

mogatta a Vasutas Települések Országos Szövetsége népi
kezdeményezését.
Az elnökség tiltakozását fejezte ki a Polgárok és Polgármesterek Szövetsége az Élhető Magyarországért Párt
megtévesztő névviselésével kapcsolatban, amelyet alkalmasnak minősített az önkormányzatiság és a polgármesteri tisztség lejáratására.
Az elnökség kezdeményezte, hogy a kormány adjon
tájékoztatást az állami, államigazgatási feladatok és szervezetek regionális átszervezéséről, a változtatások lakosságot és az önkormányzatokat érintő hatásáról. Az elnökség felhatalmazza a TÖOSZ megbízott elnökét és a főtitkárt, hogy az ügyben levélben a miniszterelnökhöz
forduljanak.
Az elnökség tájékozódott a TÖOSZ titkárság elhelyezésül szolgáló új bérlemény, a Teréz körút 23. alatt folyó
felújítási munkálatairól és a költözés előkészületéről.

2006. december 14., Budapest
A kibővített elnökség az önkormányzatok oktatáspolitikai és szervezési lehetőségeiről dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár előadását hallgatta meg. Áttekintette a
2007. évi költségvetés önkormányzatokat érintő helyzetét
és állást foglalt a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető
Fórumának megalakulásával kapcsolatban. Az elnökség
egyetértett a TÖOSZ szakértői anyaga alapján készült,
a hét országos önkormányzati szövetség közös állásfoglalásával. Az elnökség a tisztújító küldöttgyűlés előkészítése
során meghatározta a megyénként választható küldöttek
számát és felülvizsgálta a tagsági viszonyt.

2006. november 9., Budapest

2007. február 14., Budapest

Az elnökség megtárgyalta a Magyar Köztársaság 2007.
évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat önkormányzatokat érintő részét, s mielőbbi érdemi érdekegyeztetést
kezdeményezett a kormány és az országos önkormányzati érdekszövetségek között. Felkérte a kormányt, hogy
a valóságos önkormányzati támogatásról beszéljen, és
mondja ki, hogy a 2006. évhez képest csökken az önkormányzatok támogatása. Az elnökség az elhangzott kiegészítésekkel tudomásul vette a 2007. évi költségvetés
önkormányzatokat érintő változásairól készített szakértői véleményt, s felkérte a szövetség megbízott elnökét
és főtitkárát, hogy a végleges költségvetés elfogadásáig is
tegyen meg mindent az önkormányzatok működőképességét fenntartó támogatási rendszer megteremtése érdekében, valamint a jövő évi közszolgálati bértárgyalások
során következetesen képviselje azt az álláspontot, amely
szerint a TÖOSZ nem tud olyan bérfejlesztést támogatni,
amelynek fedezetét az állam nem teljeskörűen ﬁnanszírozza. Az elnökség kezdeményezte, hogy a társszövetségekkel közös álláspont kialakítását és annak a kormányzathoz való eljuttatását..
Az elnökség megtárgyalta a helyi adórendszerre vonatkozó szakértői anyagot, és úgy döntött, hogy javaslatával
megvárja a kormányzati előterjesztést. Az elnökség tá-

Az elnökség döntött a TÖOSZ tisztújító küldöttgyűlésének időpontjáról, és felkérte az ülésen résztvevő megyei
tagozatvezetőket a jelölést előkészítő munkára. Az elnökség megtárgyalta a víziközmű szektor újraszabályozási
terveiről szóló tájékoztatást és e tárgyban munkabizottság megalakításáról döntött. Megtárgyalta a közszolgálati reformmal összefüggő foglalkoztatási jogviszonyok
felülvizsgálata során az Államreform Bizottság javaslatai
alapján benyújtott, kapcsolódó törvénymódosításokat,
s tudomásul vette és a köztisztviselők jogállásáról, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabálytervezetekről kialakított szakértői véleményt.
Az elnökség a kormányzat és a szakszervezetek között
folyamatban lévő bértárgyalásokra való tekintettel újra
megerősítette a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló T/1145. számú törvényjavaslat helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályainak kapcsán keletkezett, a hét országos önkormányzati érdekszövetség részéről aláírt közös állásfoglalást, amely szerint központi
fedezet hiányában nem tart támogathatónak semmilyen
központi bérintézkedést.

⁵ Érdemes elolvasni az ÖNkormányzat 2006 augusztusi lapszámában és a TÖOSZ honlapján
a Lehangoló válaszlevél című cikket, valamint a Hajszálerek című összeállítást.

2007. március 7., Budapest
A TÖOSZ elnöksége az új tagozatvezetőkkel közös, kibővített ülésen tárgyalta meg a március 27-ei küldöttgyűlési
előterjesztéseket.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Az Európai Bizottság megjelentette a testvértelepülési állampolgári
találkozók támogatására vonatkozó pályázatát, és a tematikus hálózatépítésre vonatkozó pályázati kiírást is.
A test vér telepü lési pá lyázatok az Európa az állampolgárokért
2007–2013 programban az Aktív állampolgárok Európáért elnevezésű
1. számú akció részei.
Kiíró az EU Bizottság, a pályázatokat közvetlenül hozzá, Brüsszelbe
kell benyújtani.
A mostani kiírás sajátossága,
hogy 2007-től 2013-ig tartalmazza
a pályázati határidőket, pályázati
feltételeket.
További információk, angol, francia, német hivatalos dokumentáció
leöltése és magyar, tájékoztató jellegű, nem hivatalos dokumentumok:
www.toosz.hu, Újdonságok menüpont, Európai Bizottság: Új testvértelepülési pályázatok megjelenése
címszó alatt.
Testvértelepülési konferenciát szervez az Európai Települések
és Régiók Tanácsa (a CEMR) május
10–12-én Rodoszon, Testvérkapcsolatok a jövőért elnevezéssel. A konferencián várhatóan a legtöbb európai ország helyi képviselői részt
vesznek
A kon ferencia fősz er vez ője
a legnagyobb európai szintű önkormányzati érdekvédelmi szervezet (1951-ben alakult és jelenleg
mintegy százezer önkormányzatot
képviselő, 35 országban tevékenykedő 49 országos önkormányzati
szövetség a tagja).
A konferencián való részvétel önköltséges (regisztrációs díj, szállás,
utazás). További információk a konferencia programjáról, regisztrációs
díjáról, feltételeiről: www.toosz.hu,
Újdonságok menüpont Testvér-települési konferencia, Rodosz, 2007.
május 10–12. a CEMR rendezésében
címszó alatt.
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A TÖOSZ a 2005 júliusában jóváhagyott Interreg IIIB támogatású, C2ENET elnevezésű
közép-kelet európai környezetvédelemi hálózat partnereként európai uniós támogatásra vált jogosulttá egy teljes éven át, 2007.
szeptember végéig. A projekt célja az új EU-tagországok környezetvédelmi problémáinak technikai, szervezési és pénzügyi kezelése a fenntartható fejlődés, a megújuló energia,
a szennyvízkezelés és a hulladékgazdálkodás területein.

A HÁLÓZAT
ÉS A TÖOSZ

A projektet főpartnerként Vsetín, cseh
város önkormányzata vezeti, a programban rajta kívül és a TÖOSZ mellett önálló partnerként a Cseh Önkormányzatok és Városok Szövetsége, az
Osztrák Városok Szövetsége, Szigetszentmiklós város önkormányzata,
illetve a romániai Nagyvárad város
önkormányzata vesz részt.
A TÖOSZ szerepe folyamatosan tájékoztatni tagönkormányzatait a projektben végzett munkáról és annak

eredményeiről. Ezen belül többek három tanulmány lefordítása és tagjai
részére való eljuttatása, a mintegy 250
oldalas gyakorlati kézkönyv magyarra fordítása, abból rövid kivonat készítése, beszámoló és előadás tartása
a projektről TÖOSZ-rendezvényeken,
s kapcsolattartás a projekt másik magyar partnerével.
Az első időszakban INTERREG
IIIB CADSES C2ENET című képes
bemutató cikk és a környezetvédel-

Vsetín város környezetvédelmi
intézkedéseit bemutató kiadvány
összefoglaló ismertetõje

MELLÉKLET

csatlakozások
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK

Brüsszeli
pályázatok
és konferencia
Rodoszon

Vsetín városa már több éve egy sor projektet, kezdeményezést és munkát koordinál annak érdekében, hogy növelje
a állampolgárai életének és a várost körülölelő természetes környezet minőségét. Vsetín városa tagja az Egészséges
Városok és Régiók Hálózatának, a „Helyi feladatok a XXI.
századra” avagy a Local Agenda 21 alapelvei szerint működik együtt a lakossággal, nyilvánossággal. Vsetín Városi Hivatala megszerezte az ISO 9001 és az ISO 14001
környezetvédelmi tanúsítványokat.
Vsetín rendkívül aktív a környezetvédelmi forrásokra
való pályázás terén. Uniós forrásokból származó megközelítőleg 200 millió cseh koronáért új logisztikai üzemet
épített, amely az ipari zónánkból összegyűjtött hulladékok szelektíven történő gyűjtését végzi majd. A mikrorégió Vsetínsko keretén belül valósítja meg a Tiszta Bečva
folyó projektet (szennyvízkezelés megoldása).

mi tapasztalatokat összegző A hulladék korlátosan szelektív bécsi szelete című cikk jelent meg a TÖOSZ
ÖNkormányzat című havilapjának
2005. decemberi számában, illetve
képes bemutatkozó cikk a TÖOSZ
Hírlevelében. A TÖOSZ munkatársai részt vettek a program technikai
megbeszélésein, és beszámolót készítettek róluk.
A második időszakban a TÖOSZ
két önkormányzati szakértőt delegált a 2006 márciusában megrendezett linzi energetikai fórumra; a 2006.
május 8–12. között megtartott innsbrucki energetikai konferencián pedig
a TÖOSZ-tag településekről 44 tagú, energetikai szakértőkből, önkormányzati döntéshozókból álló delegáció vett részt. A konferencián két

magyar szempontú szakmai előadás
hangzott el: Kecskés Józsefné energetikus a Szeged Városi Kórház energetikai korszerűsítéséről számolt be, Szurmai Zoltán veszprémi önkormányzati
képviselő a veszprémi panelprogramról tartott beszámolót. Az innsbrucki konferenciáról Megújuló energiák
címmel tudósított az ÖNkormányzat 2006. júniusi lapszáma. A TÖOSZ
éves megyejárásán a C2ENET programot 19 megyében csaknem ezer önkormányzati vezető, és közigazgatási
szakember ismerte meg.
A harmadik beszámolási időszakban a C2ENET eredményeit ugyancsak megyei rendezvényein ismertette a TÖOSZ, a dokumentumok
a honlapjáról, az Újdonságok menüpontban, Polgármester fórumok
a TÖOSZ szervezésében címszó alatt
tölthetők le.
A C2ENET program keretében
szintén letölthető a Vsetín város környezetvédelmi mintaprojektjét bemutató kiadvány magyarra fordított
változata Az önkormányzatok álláspontja környezetvédelmi kérdésekben:
Vsetín város példája címmel. A kiadvány rövid ismertetőjét tartalmazza
ezen beszámoló melléklete.
A TÖOSZ munkatársa, Keil Szilvia
angol nyelvű előadást tartott 2006 novemberében a Vsetínben megrendezett C2ENET szemináriumon a hulladékgazdálkodás magyarországi
helyzetéről.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szöve az elmúlt három beszámolási időszak során mélyebb ismeretet szerzett az uniós források
kezeléséről, cseh, osztrák, román
környezetvédelmi jó példákkal segítette a magyarszági települési önkormányzatokat saját fejlesztéseik és beruházásaik tervezésében.
A magyarországi környezetvédelmi tapasztalatok átadásával ösztönözte a C2ENET partnerek energetikai
területen folytatott tevékenységeit.

A kiadvány megjelentetését részben az Európai Unió
INTERREG IIIB CADSES programjából ﬁnanszírozta,
illetve részben hozzájárult a Cseh Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztériuma.
A kiadvány néhány olyan sikeres környezetvédelmi eljárás, gyakorlat bemutatását szolgálja amelyeket a város
a menedzsmentben, adminisztrációban, a hivatal működtetése során alkalmazott.
Tartalmazza, például az iskolák ökológiai auditjának
megvalósítására, a fenntartható fejődés indikátorainak
eredményeire, a hivatalok ökológiai proﬁljára, az ökológiai lábnyom kiszámításának folyamatára épülő projektek ismertetését.
A kiadvány lefordításával és tagjai részére történő eljuttatásával a TÖOSZ segíteni és támogatni kívánja tagjai
környezetvédelmi fejlesztéseit.
A kiadvány letöltése: www.toosz.hu, Újdonságok menüpontból
További információk: Krausz Veronika (krausz@toosz.hu)
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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mindennapok

Kilépett a TÖOSZ-ból tavaly a Bács megyei Vaskút, a Békés megyei Okány
és Tótkomlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsóberecki és Hernádnémeti, a Győr-Moson-Sopron megyei Veszprémvarsány, a Heves megyei Kápolna
és Tarnaméra, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászladány és Vezseny, a Komárom-Esztergom megyei Dad, a Pest megyei Dunavarsány és Kőröstetétlen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pátroha és a Zala megyei Újudvar önkormányzata.
Rajtuk kívül a TÖOSZ elnöksége törölte a tagok sorából a tagdíj beﬁzetését tartósan mellőző Heves megyei Egerbakta, Komárom-Esztergom megyei Dömös, Somogy megyei Vörs,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ököritófülpös és Zala megyei Lenti önkormányzatát. Velük
együtt hússzal csökkent tehát a TÖOSZ tagsága. A taglétszám mégis nőtt, mert a legutóbbi
önkormányzati választás óta idén március elsejéig összesen hatvanöt települési önkormányzat képviselő-testülete nyilvánította ki tagsági szándékát, s 1740-re gyarapította a TÖOSZ
tagjainak számát. A választás óta belépők közül 52 testület tavaly döntött erről (róluk és
településeikről a januári lapszámban olvashattak), a januári belépők nyolcan voltak (róluk
és településeikről a februári lapszámban írtunk) az alábbi öt település polgármestere pedig
februárban tájékoztatta a helyi testület belépést rögzítő döntéséről a TÖOSZ titkárságát.

AZ ÚJABB
ÚJ TAGOK
Bugyi

Se vasútvonal, se főút nem érinti
a 4900 lelkes Pest megyei nagyközséget, amelynek központjában a Beleznay-kúria, a községháza, az iskola
és a két templom öleli körbe a barokkos főteret. A kertes házak mögötti építkezések igazolják, hogy ipa-
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rosodó a vidék, annak minden előnyével és hátrányával. A főváros közelsége egyrészt jó, hiszen Budapest
szívja a munkaerőt, másrészt azonban a nőtt a forgalom és a környezetszennyezés.
Somogyi Béla első ciklusát tölti az
önkormányzat élén. Függetlenként
négy másik jelölttel indult a polgármesteri székért az októberi önkormányzati választáson, amelyen
– az 1909 érvényes voksból – 796 szavazatot kapott. A nagyközségben született, de Ócsán lakik.
– Miért döntött úgy a képviselőtestület, hogy csatlakozik a TÖOSZhoz?
– Nem kell sokat gondolkodnom
a válaszon: fontos, hogy szövetségbe tömörüljünk, az érdekérvénye-

sítésnek ennek a lehetőségéről nem
mondhatunk le. A TÖOSZ taglétszáma alapján nagy, és tevékenységét tekintve meghatározó partner ebben.
A tagság révén támogatást várunk
gondjaink megoldásához, különösen a legsürgetőbb feladat, az elkerülő út megépítéséhez. Tíz éve szeretnénk elérni, hogy megépüljön a települést tehermentesítő szakasz, ez
ügyben már demonstrációt is szervezett a nagyközség. A közelben, Dunaegyháza, Dunavarsány környékén
sódert bányásznak, a kitermelés az
autópálya-építések felgyorsulásával
egyre számottevőbb. A települést két
út szeli keresztül, ezen szállítják az
anyagot, emiatt tönkrement az utak
burkolata, és a forgalom is elviselhetetlenül nagy. Az elkerülő út terveit
elkészíttettük, a kisajátítások is rendben vannak, de a beruházás milliárdos nagyságrendű, a pályázathoz még
az önrészt sem tudjuk előteremteni.
Reményeink szerint a gyáli kistérség
településeivel összefogva – Kiskunlacháza, Ócsa és Gödöllő terveivel
összhangban –, közösen léphetünk
az ügyben.
A polgármester hosszan sorolja
még terveiket, amelyek majd’ mindegyike az út körül forog. A turizmus
fellendítésére terveznek kerékpárutat
és gyalogjárdát építeni – a gyáli kistérségen is túlnőve – Vecséstől Apajig,
hogy ideális terepet kínálhassanak

a kirándulóknak, a lovasturizmus
iránt érdeklődőknek. Beszél a futballpálya-világítás elkészültéről, amely
még az előző képviselő-testület munkájának eredménye. Most aratják le
a babérokat egy korábbi pályázatot
illetően is: idén két utcában aszfaltozhatnak, amit szintén az előző ciklusban készítettek elő. Egy ötletét is
megosztja velem: a meleg vízre épülő
egészségcentrum tervét, amelynek
alapja az ötvenes években olaj után
kutató fúrások során talált termálvíz.
Elvégre álmodni szabad.

Leányvár

A Komárom-Esztergom megyei másfélezer lelkes Leányvár csak félórányi
autózásra, mintegy harminc kilométerre van Budapesttől, ennek következtében érződik az agglomeráció hatása: a folyamatos bevándorlás miatt
nem néptelenedik a település, vannak
és lesznek gyerekek az óvodában, iskolában. Munkahelyet az esztergomi üzem és a dorogi ipari park kínál, s mert a 10-es utat a főváros felé
a zsúfoltság uralja, inkább a kétszer
olyan messze lévő Tatabányára járnak
a községből, ha bevásárlásról, ügyintézésről van szó.
Tóth János a tavalyi önkormányzati
választáson a szavazatok száz százalékának a megszerzésével (az 1399
választásra jogosult 587 érvényes voksával) lett egyedüli, független indulóként polgármester. Az első ciklusában
tevékenykedő polgármester, aki azt
megelőzően két fordulón át képviselő volt, mindig is fontosnak tartotta a települési szövetséget, korábban

más szervezet tagjai voltak, februártól
a TÖOSZ-hoz csatlakoztak.
– A szövetség a szívén viseli a kistelepülések ügyét. Nem akar ránk
erőszakolni tőlünk idegen, eldöntött
ügyeket, és jobban ﬁgyelembe veszi az
alulról jövő kéréseket, vagyis a községek támaszkodhatnak rá – magyarázza a váltás okát a polgármester.
– A település megtartó erejét fokozandó nagy cél megvalósításán gondolkodik a képviselő-testület.
– Bár még nem döntötték el a képviselők, telkeket szeretnénk kialakítani. Első ütemben 39, a másodikban
65 parcellát, összesen két utcát nyitnánk a dombosfensík környékén. Előírás, hogy az önkormányzatok csak
közművesített telkeket alakíthatnak
ki, vagyis ennek az elhatározásnak
több százmillió forintos vonzata van.
Az szja-hányad növelése – és a település jövője érdekében – viszont meg
kellene lépnünk. Bevételeinket kettő
az egyhez arányban az állami támogatás és az iparűzési adó jelenti, tehát a fellendülőben lévő ipari terület
– amely az ipari park nagyságrendjét nem éri el – kínálhat még kitörési
pontot. A 10-es út és a főváros közelsége előnyös a beruházók, a magántőkéből befektetők megtelepedésekor,
örömest jönnek ide, és mi is szívesen
látjuk őket.
A községben számos feladat van:
a temetőnél az út és a kerítés javítása sürgető, az utak aszfaltozására is
szükség lenne – erre pályázat teremthet fedezetet –, és tervezik az óvoda
bővítését, mert azt – ahogy a polgármester fogalmaz – szerencsére kinőtték.

Mád
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
Miskolctól 45 kilométerre, a Tokajhegyalján fekvő Mád község környéken a szőlészet és a borászat a gazdasági élet meghatározója, amit Galambosi Imre polgármester is megerősít.
– Ebből élünk: a gazdák is, a község
is. A normatív támogatás alacsony,
terveinket az iparűzési adóra építve
valósítjuk meg. A szőlészet és borászat mellett a bányászat, a szállítás
és a vasipar terén működő vállalkozások jelentenek bevételt. De még ez is
kevés, hogy a szükséges fejlesztéseket

megvalósíthassuk, ezért folyamatosan pályázunk. Azt szoktam mondani a kollégáimnak, ne mérlegeljük,
melyik pályázatra mennyi pénzt kaphatunk (ha adnak egyáltalán), hanem
adjunk be mindenre, amire lehetséges, ne rajtunk múljon.
A polgármester gyakorlott a pályázatokat illetően, ami érthető: második ciklusban választották polgármesterré, azt megelőzően képviselőként segítette a testület munkáját.
Függetlenként indulva négy másik
jelölt elől a szavazatok 52 százalékát,
a 2066 választásra jogosult 658 voksát
szerezte meg.
– Rendre kaptam a meghívókat
a TÖOSZ rendezvényeire, némelyikre el is mentem, s mindinkább úgy
éreztem, bele kell tartoznunk ebbe
a csapatba. Rólunk szól.
Öt éve elkezdtek egy hosszú távú
községfejlesztési programot, aminek
első lépéseként kiépítették a szennyvízelvezető-rendszert, és járulékos
beruházásként aszfaltréteget kaptak
az utak. Felépült az új iskolakonyha,
és a két évvel ezelőtti sikeres pályázat
eredményeként most készül a csapadékvíz-elvezető hálózat. Ebben a ciklusban a patak medrének rendezését
szeretnék kiépíteni, most dolgozzák
át a főutca rekonstrukciójára beadandó pályázatukat, a kért egymilA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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lió forintból díszburkolatot kapnának
a járdák, megszüntetnék a légkábeleket, s kandeláber-világítást szerelnének fel. Pályáznak tornacsarnoképítésre is, a ravatalozó újjáépítésére,
a bentlakásos idősek otthonának bővítésére, mert a képviselő-testületnek
az a szándéka, hogy minél többet adjanak a falubelieknek.
A mádi kúriák, a pincék, a zsinagóga a múlt látványos hagyatéka,
amelynek révén a község 2002-ben –
a Tokaj-hegyaljai borvidékkel együtt
– bekerült a világörökségi települések sorába. A főutca a felvidéki népi
építészeti stílust őrzi, a hajdani lakóházak gazdagságát tükrözik az épületek alatt meghúzódó, kiterjedt pincerendszerek, amelyeknek nemespenésszel borított falai érlelik az értékes
mádi bort. A település az évszázadok
során mindig kiheverte a történelmi
megrázkódtatásokat, a tatár-, törökdúlást, a pusztító kolerajárványt éppúgy, mint a szőlőt pusztító betegséget,
vagy a termést tizedelő fagyot. Ez idő
tájt a megszorítások béklyójából kell
kiverekednie magát a községnek. Az
adottságok kínálta lehetőségeket jól
ismeri föl néhány talpraesett vállalkozó: a borturizmushoz kapcsolódva szálláshelyekkel, szolgáltatásokkal
bővül a vendéglátás kínálata.

Szalafõ
Vas megye délnyugati sarkában, a Zala patak forrásvidékén megbújó Szalafőt autózva is alig lehet megtalálni,
a 8-as főútról Alsórönökön, a 86-os
útról Zalalövőn át lehet megközelíteni. A ﬁatal polgármester, Lugosi Arnold az elmúlt ciklusban jócskán növelte népszerűségét, hiszen a 2002-es
83-ról 140-re nőtt a tavaly októberi önkormányzati választásokon rá
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voksolók száma. (A névjegyzékbe 193
lakost vettek fel.) A függetlenként induló jelölt a szavazatok 81 százalékát
elnyerve maradhatott a polgármesteri székben. Az új ciklusban az első
javaslatainak egyike volt, hogy a település csatlakozzon a TÖOSZ-hoz.
– Négy éve volt már ilyen szándékunk, latolgattuk is a képviselő-testületben, aztán feledésbe merült. Közben évről évre azt hallottam az önkormányzatok lehetőségeiről, hogy
gond van, nehéz lesz, ám ez az első
esztendő, amikor valóban félek. Úgy
érzem, szükségünk lesz arra a segítségre, amit kaphatunk a szövetségtől,
a legnagyobb, legerősebb, érdekeinket
védő szervezettől. Hallgattam, olvastam a főtitkár úr előadásait, és látom,
hogy sokat dolgoznak a községekért,
az önkormányzatok szándékait fogalmazzák meg a kormányzatnak címezve. Mi magunk ezt nem tudnánk
megtenni. Azért döntöttünk a tagság mellett, hogy a TÖOSZ-nak ezt
az erejét erősítsük.
A ﬁatal polgármester félelme nem
alaptalan. A település Nyugat-Magyarország legeldugottabb csücskében található, s bár a „nyugat” szó
képzetünkben a haladás, a lendület
hordozója, a környékre nem ez a jellemző. Sőt, éppenséggel nagyon is
nyugati volta miatt fosztatott meg
a fejlődés lehetőségétől, hiszen a határvidék elzárt terület volt, aminek
következtében fél évszázadon át vegetált. A megújhodást most már engednék, a feltételeiért azonban meg kell
küzdeni. Tévedés ugyanis azt gondolni, hogy a nyugat-magyarországi
településeknek nincs szükségük segítségre: a földrajzi meghatározottság számos gondot generál. Szalafő
a leghátrányosabb kistérség, az Őrség része, önmagában is hátrányos
helyzetben lévő községként. Bár a tájvédelmi körzet részeként 2002-ben
nemzeti parkká nyilvánították, az itt
élők lassacskán elvándorolnak a faluból (a nemrég még 280 lakosú községben ma csak 235-en élnek), az elöregedés pedig a szolgáltatások megfaragását vonja magával: nem éri meg
a vonatközlekedés, az autóbuszjárat
indítása, a posta működtetése. A kör
bezárul, azaz újabb felvonás kezdődik
a leépülésben.

A pályázatokban rejlő lehetőségeket ﬁrtató kérdésemre a polgármester
hatalmas sóhajjal válaszol:
– Egyre bajosabb. Épp a héten
szembesültem az idei költségvetéssel: az intézmények fenntartására feloszthatjuk a bevételeket. Egy ﬁllér se
marad, így már a kis pályázatokra se
tudjuk előteremteni az önrészt, a nagyobbakra csak térségi összefogásban
pályázhatunk.
Olyan ez, mint korgó gyomorral
terített asztalról ábrándozni.

Tolnanémedi

A Sió és a Kapos folyók szalagját jól
látni a Tolna megyei községet körbeölelő dombokról, amelyekből 3400
éves, a településnek világhírnevet
szerzett kincslelet került elő. Az alig
1300 lelkes faluban szép a református
templom, különlegesség a mézeskalács- és gyertyamúzeum. Tolnanémedi ez évtől körjegyzőségben működik
Kisszékely és Nagyszékely településekkel. A polgármestert, a független
Miklós Lajost százszázalékos szavazati aránnyal – ellenjelölt nélkül – választották meg a képviselő-testület
élére. 1989-től tanácselnökként, azt
követően polgármesterként irányítja
a Tolna megyei község ügyeit, immár
a hatodik ciklusban. Jóízű nevetés kíséri válaszát, miközben a csatlakozás
körülményeiről beszél.
– Nem is tudtuk, hogy nem vagyunk tagjai a szövetségnek. Kaptuk az újságot, eljártunk a rendezvényekre, aztán a legutóbbi, szekszárdi
konzultáción kiderült: be kellene lép-

nünk. A mindenit, hát hogyne volna
ott a helyünk! Döntött is a testület,
elvégre a mi érdekeinket is képviseli,
csak az összefogás hozhat hatékony
érdekvédelmet. Hogy mikor szorulunk rá a segítségre, azt meg nem
mondhatom, mert nem tudunk hoszszú távra tervezni, még egy-egy évre
előre sem. Amikor kiírják a pályázatokat, akkor döntünk, hogy melyiken
érdemes, és melyiken tudunk részt
venni. Nálunk a munkanélküliség
a legnagyobb gond, a kistérségi társulásoknál, az alapítványoknál és a pályázatoknál ennek van elsőbbsége.
Nem mintha nem volna legalább ilyen
fontos a szennyvízvezeték kiépítése
(öt éve szeretnénk pénzt szerezni rá),
vagy a településközpont átalakítása,
de kis lépésekkel érhetünk el eredményeket. Csak szépen sorjában.
A komótos tempóna k lát ható
a hozadéka: a település jól felszerelt
– mellesleg tetszetős – orvosi rendelője minden igénynek megfelel, az átalakított művelődési házat egy kisebb
város is megirigyelhetné, s legalább
ilyen fontos, hogy új ivóvízkút látja
el a község lakóit.
Felmérést végeztek nemrég, hogy
az itt élők mennyire elégedettek lakóhelyükkel, amiből kiderült, hogy a középkorúak szeretik a falut, a ﬁatalok
a kitörési lehetőséget keresve inkább
elmennek. A településen mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak (közülük hatan is nyertek két éve
az agrár- és környezetgazdálkodási
pályázaton, a 850 hektáros területen
csaknem ötezer tonna gabona terem
évenként), kínál munkát egy német
vállalkozó, és sokan a székesfehérvári ipari parkban dolgoznak. A legnagyobb foglalkoztató ennek ellenére
az önkormányzat, a közmunkaprogramban és a közhasznú foglalkoztatásban folyamatosan 30–40 embernek
ad munkát és megélhetést. A munkanélküliség a ’90-es évek derekán, a simontornyai bőrgyár bezárásakor csapott le, s ezen a legközelebbi városok
– Tamási, Paks, Dunaföldvár – sem
oldanak, mert hatásukat tekintve távol esnek. A polgármesternek erre is
van ötlete, bár részleteket nem árul el,
csak annyit mond:
– A dolgok megérlelik magukat.
Jakab Klára

Pályázat
a közigazgatás korszerûsítésérõl
ﬁatal szakemberek számára
A pályázaton részt vehet minden, a közigazgatásban (önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy körjegyzőségénél, közigazgatási
hivatalban, minisztériumban, országos hatáskörű, illetve területi
dekoncentrált szervnél stb.) dolgozó, a 35. életévét be nem töltött
ﬁatal szakember.
A pályázat témája a közigazgatás korszerűsítése.
Javasolt témák különösen:
1. A központi államigazgatási szervek feladatés feltételrendszere.
2. Települések, kistérségek, megyék, régiók helye és szerepe.
3. A közszolgáltatások szervezése.
4. A Ket. gyakorlati almazásának tapasztalatai.
5. A központi és helyi szabályozási eljárás reformja.
6. Az e-közigazgatás tapasztalatai, fejlesztési lehetőségei.
7. A köztisztviselői rendszer fejlesztési lehetőségei.
A pályázat terjedelme 30–50 másfeles sorközzel gépelt oldal, betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12 pont.
A pályázat bruttó összegű díjai:
1 db első díj
80 000 Ft
2 db második díj
60–60 000 Ft
3 db harmadik díj
40–40 000 Ft
A díjakban a Magyar Közigazgatási Kar és a TÖOSZ részesíti a
nyerteseket.
A pályázat jeligés, a pályamunkát tartalmazó küldeményben külön
zárt borítékban kell elhelyezni a pályamunka készítőjének nevét,
születési idejét, munkahelyét, lakáscímét, telefonszámát, e-mail
címét. A jeligével ellátott pályázat legkésőbb 2007. április 20-áig
2 példányban nyújtható be a Magyar Közigazgatási Kar címére (1052
Budapest, Városház u. 7. II/202.), a borítékon „KSZIN pályázat”
jelölés feltüntetésével

A pályadíjak kiosztására a
IV. Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok
keretében,
a balatonföldvári Jogar Továbbképzési Központ
és Hotelben
2007. május 24–26-án
kerül sor, amelyről a díjazottakat előzetesen
postán értesítik.
A pályázónak lehetősége nyílik arra, hogy – amennyiben a IV. Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napokon részt vesz – pályázatát rövidített előadás keretében bemutassa.
Dr. Verebélyi Imre
a Magyar Közigazgatási Kar
elnöke

Dr. Zongor Gábor
a TÖOSZ főtitkára
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A települési önkormányzatoknak egyre töb- csát. Ettől lehet, hogy amikor dolgos
bet kellene költeniük egyre kevesebből. A ki- kezekre van szükség, egy emberként
mozdul meg a falu. Legutóbb – civil
útként emlegetett pályázatok csak tavasz- kezdeményezésre – szemétszedés rétól elérhetők. Tizenöt operatív program lesz. vén tisztították meg a pincesor körAz Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog- nyékét, amelynek – az önkormányzat
ram a kistelepülések mentőöve lehet. A várakozásokról szkep- szándéka szerint – kiemelt szerep jut
a turisztikai tervekben. Parkosítottak
tikusan mondta egy polgármester: „Közepes évünk lesz. Rosz- a szabadtéri bányászmúzeum környészabb, mint a tavalyi, és jobb, mint a következő.” Ezért aztán kén, amelyre – és az információs tába településeken háromszor is meggondolják, hogy mire adja- lák kihelyezésére – csaknem félmillió
nak pénzt az önkormányzat kasszájából. Annak igénye, hogy forintot nyert az önkormányzat. jk
élhetőbbé tegyék a települést, hogy szép, gondozott központ Attalán
táruljon a látogatók szeme elé, mindenütt él. Találékonyság, A Tolna megyei, 864 lelkes Attala a faszorgalom és sikeres pályázás a titka, miként lehet igényes, luszépítő projekt követendő példája
vonzó települési centrumokat kialakítani, ami nem minde- lehet. Olyan emberek élnek itt, akik
kezükben tartják sorsukat, és nem félnütt és nem feltétlenül pénzkérdés.
nek a jövőtől. Bár híres az attalai böj-

Bakonycsernyén

Bakonycsernye az adottságaira alapoz, amikor a falusi turizmus lehetőségeinek kihasználására, a túrázás,
a vadászat és a horgászat köré építi a község fejlődését. A vendégeket
a jó levegőjű bakonyi erdő fogadja,
jelzett útvonalak vezetnek a Gajavölgybe, a kisgyóni turistaközponthoz, vagy a horgásztóhoz, ahol ponty,
kárász, amur, csuka és süllő akadhat
horogra.
Az itt lakók megbecsülik, amit
épülésükre kínál a természet, sőt,
gyarapítják e vagyont, s ha táncolni kell érte, hát azt is megteszik. Így
volt ez február első hetében is, amikor
az Együtt Bakonycsernyéért Egyesület jótékonysági estet rendezett. Nemes cél támogatása érdekében ropták
a táncmulatság résztvevői, hogy a viÖNKORMÁNYZAT
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galom bevételét a község parkosítására, virágosítására fordítsák. Ahogy
mondani szokás, a falu apraja-nagyja
bálozott, aminek az eredménye háromszázezer forint lett. Turi Balázs
polgármester hosszú listát olvasott
fel, amikor a résztvevőknek, adakozóknak megköszönte a segítséget:
Adorján Anikótól Vári Károlyig hatvan magánszemélynek és húsz vállalkozásnak, intézménynek tolmácsolta
köszönetét. Támogatók hada adta öszsze a tombola nyereményeit, a nyugdíjasklub tagjai – adományaikon felül
– pogácsát és tortát sütöttek a vendégeknek. Az egyesület tagjai, az óvoda és az iskola dolgozói – és maguk
a gyerekek is – hetekig készültek,
hogy báli díszletet, farsangi kínálatot, jó hangulatot teremtsenek.
A 3200 lakosú településen a választott képviselő-testület tagjai,
meg a többi falubeli együtt határoznak a tennivalókról. Bizalmat adnak,
hogy kapjanak, amikor a feladatokat
meg kell oldani. Február közepén e
célból rendezték meg a helyi vállalkozók fórumát, s szintén ezt szolgálta, hogy összehívták az idősek taná-

tös laska, iparkodásukkal elérik, hogy
ne tartósan böjtöljenek. Ha – a szóhasználattal élve – csak hideg vizük
van, azzal alapozzák meg a jövőjüket.
Szó szerint is, hiszen az Attala nevét
viselő ásványvíz, illetve az azt előállító üzem csaknem száz embernek
ad munkát.
A faluban tavaly 60 millió forintos
beruházás fejeződött be a sikeres pályázatok révén. Megépült 1200 méternyi díszburkolatos járda és négy buszmegálló, amelyeknek fakeretes pavilonjai illeszkednek a faluképbe, restaurálták a köztéri szobrokat, és felújították a római katolikus templomot.
Kialakítottak három parkot, kettőhöz
– már az uniós előírásokat betartva
– játszóteret is építettek. A parkokba
fákat, dísznövényeket telepítettek, padokat helyeztek, és a köztéri szobrok
esténként díszkivilágításban pompáznak.
Az önkormányzat 2003 óta foglalkozik a településközpont megszépítésének tervével. Az akkor készült pályázat még nem kapott támogatást,
ám amikor megnyíltak az uniós alapok, az első között tudtak lépni, hiszen kész terveik voltak. Az AVOPból származó 42 millió forinthoz
a Belügyminisztérium által nyújtott
önerőrész jóvoltából csak öt és félmillió forintot kellett előteremteniük, hogy a főtér és a templom megújulhasson. Szükség volt az itt élők
összefogására is, mert a pályázatban
2003-as árakkal számoltak, a beruházást viszont csak 2005 őszén kezd-

te el – és tavaly fejezte be – a siófoki
Kovács és Társa Kft. Falubeliek, helyi
gazdák és vállalkozók bontották el
a rossz járdákat, s szállították el a törmeléket. A templom helyreállításához
a kaposvári püspökség négymillió forinttal járult hozzá, a helyi egyházközség tagjai pedig tízmillió forintot
gyűjtöttek e célra, s a munkát végző
Lomniczi Péter is nagylelkű partnernek bizonyult.
A f a lu k ö z p ont fe lújí t á s áv a l
és a templom felszentelésével lezárult egy nagy fejezet Attala életében.
Az önkormányzatnak azonban további tervei vannak a falu szépítésére.
Októberben kezdődött meg a megyei
területfejlesztési tanács ötmillió forintos támogatásával a községi sportöltöző felújítása, az iskolai tornaszoba
kialakítása. A kész keresztutcák mintájára idén a főutca járdáját építik újjá,
kialakítanak egy teniszpályát, és folytatják a fásítást. A központban, a helyi kultúrház melletti telken, egy régi
parasztház mintájára tájházat építenek, istállóval, gazdasági épületekkel.
A korhű épületben kap helyet az a fotógyűjtemény, amely Attala hagyományait, a település fejlődését mutatja be, s a látogatók megtekinthetik
majd az Attaláról készült ﬁlmet is. Kiállítják azokat a ruhákat, amelyekhez
hasonlóban az attalai asszonykórus
tagjai fellépnek, s amelyek mindenhol
nagy sikert aratnak. A tájház felépítéséhez a Közkincs program pályázatán
tízmillió forintos, hosszú lejáratú, kamatmentes kölcsönt, és tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert az önkormányzat. Az építkezés
novemberben a tájház alapjának betonozásával kezdődött, s nyárra befejeződik.
Ahol nem foglalkoznak a múlttal, ott a jövővel sem törődnek, vallja
a tájház építéséről szólva Kalocsa Jenő, aki a harmadik ciklusban polgármestere a községnek. A legfrissebb
híre, hogy márciustól a közeli Kapospulával közös körjegyzőségük révén
nagyobb összegű állami támogatást
kaphatnak, ráadásul megspórolhatnak egy jegyzői és egy ügyintézői
bért. A polgármester úgy véli, hogy
ínséges időben minden ﬁllérnek helye van, ha élhető települést akarnak
tudni maguk körül.
J. K.

Balatonfüreden
Az elmúlt évben a Balaton ékköve elnevezésű projekt révén, uniós támogatással, önkormányzati saját erőből
és a magánszektor bekapcsolódásával megújult Balatonfüred reformkori
belvárosa. Bár közvélemény-kutatás
nem készült a mintegy hatmilliárdos
beruházás lakossági fogadtatásáról,
mindenki tudja, hogy a város számára
létfontosságú a kultúrált idegenforgalom fejlesztése. Különösen a jelentős
történelmi, kulturális hagyományokkal rendelkező, a legtöbb hazai és külföldi vendéget vonzó reformkori városrészen. Az első Nemzeti fejlesztési
terv keretében megvalósult rehabilitáció eredményeként díszburkolattal
felújították a fürdőtelepi utcákat, több
műemléki épület kapta vissza eredeti
arculatát, így az egykori Anna-báloknak helyet adó Horváth-ház. Köztéri
szobrokat állítottak, több ezer négyzetméternyi parkot, virágosított közterületet alakítottak ki. Létrehozták
a Balatoni Borok Házát és Bormúzeumot, az új képzőművészeti galériát.
A közelmúltban adtak át a parton egy
négycsillagos szállodát.
Az önkormányzat folytatni kívánja
a Balaton ékköve programot, a második szakaszban – ugyancsak uniós
pályázati támogatással – megújulna
a Gyógy-tér, a Tagore sétány, a Kiserdő, a Széchenyi-park, valamint a Vitorlás-tér. Ez a feladatsor is több milliárd forintos költséget igényel, megvalósítását több évre tervezik.
J. F.

Bejcgyertyánoson

Bejcgyertyános a megmaradásért
küzd: az elnéptelenedés megakadályozásáért, a település fejlődéséért.
Hogyan lehetséges ez egy 416 lakosú kisközségben? A választ a település parkkal övezett főterén láthatjuk.
Teleház a neve. Ez az a hely, amely
délelőtt az időseknek ad teret, délután a kisiskolások birtoka, este pe-

dig a ﬁataloknak nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A falubeliek itt intézik ügyes-bajos ügyeiket, ide járnak tanfolyamokra, beugorhatnak
internetezni, gyakorta bálozni vagy
szakköri foglalkozásra. Itt mindenki
otthon van, s mindenki talál vonzó
alkalmat a teleház meglátogatására,
legyen szó szabadidőről, tanulásról,
munkáról.
A Rába folyó menti község Vas megyében, a nyugati határ közelében,
Sárvártól és Vasvártól egyaránt 15
kilométerre van, és Szombathelyig is
csak 30 kilométernyi a távolság, aki
nem a községben dolgozik, e három
város valamelyikébe ingázik. Lakóinak száma lassan apad, miközben
már huszonöt osztrák és német ingatlantulajdonos tölti itt az év egy részét.
Körjegyzőségben működik a település, Bejcgyertyános és Nyőgér mellé
január elsejétől Sótony is csatlakozott. A község polgármestere, Németh
Imre nem is titkolja büszkeségét, amikor a faluszépítésről kérdezem:
– A kemence! Az a legújabb látványosság, aminek csodájára járnak.
Hát, járhatnak. Vagy ezer órát dolgoztak rajta a falubeliek társadalmi
munkában, az egyik kőműves hetven órát húzott le egy fillér nélkül.
Egy régi romos épületből alakítottuk
ki a teleházzal szemközti területen.
Ott aztán lehet sütni-főzni, grillezni,
ahogy ma divatos. Mert program van
bőven, nálunk hagyomány már a borverseny, az anyák napja, a nyugdíjas-találkozó, falunap, őszbúcsúztató,
mikulásköszöntő, az ünnepeket nem
is említem. Az emberek szívesen jönnek. És a munkából is kiveszik a részüket. Persze ez csak úgy működik,
ha azok is dolgoznak, akik szervezik
a munkát. Példát kell mutatni, nincs
más titok.
A településen régóta tervezték,
hogy az egykori uradalmi kocsiszín
leromlott épületét megmentik, s közösségi célokra alakítják át. Mivel pályázati pénzt nem sikerült nyerniük,
ősszel elhatározták, hogy saját erőből
is megvalósítják álmukat. Majd’ minden szakma képviselői segédkeztek:
az első feladat a nyitott kéményű kemence megrakása volt, majd az azt
magában foglaló épületet vakolták
újra kívül-belül, bevezették a vizet
A Települési Önkormányzatok
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és a villanyt, ajtót szereltek. A sok
dolgos kéznek köszönhetően az önkormányzatnak alig százezer forintot
kellett költenie a kemencére. Bárki
igénybe veheti, akár kenyérsütésre,
akár gyümölcsaszalásra.
A szervezésben az EGYBE – Együtt
Bejcgyertyánosért Egyesület – segített az önkormányzatnak, és tagjai
a faluközpont szépítésében is élen
járnak. Minden évben virágosítják
az utcákat, és most alakítanak ki egy
falukertet, ahová ős-gyümölcsfákat
telepítenek. Legutóbb harminc csemetét ültettek el, egy asszony két fát
is, mert két gyermeke van.
(jakab)

Jászfényszarun
Jászfényszarun tavaly fejeződött be,
áthúzódó beruházásként – a lakosság megelégedettségére – a vidékfejlesztési bázis kialakítása. Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester tájékoztatása szerint a kúriaszerű épületet 73
millió forintból újították fel. A kisváros és környéke speciális szolgáltatóházában kapott helyet többek között
a falugazdász, a jogszolgáltatás, a civil szervezetek, a család- és gyermekjóléti szolgálat, az alagsorban pedig
Internetkávézó. A felújítást SAPARD
pályázatból elnyert forrás segítette.
Ug yancsa k tava ly fejezték be
az úgynevezett Sárga iskolaként ismert épület teljes rekonstrukcióját
és bővítését, amely az 1–3. osztályos
gyerekek intézménye. A művészeti
oktatás feltételei tovább bővültek ezáltal: kialakítottak egy száz férőhelyes
művészeti udvart – bemutatóteremmel és színpaddal –, a kismesterségek
házát. Az intézmény teljes felújításával az oktatás feltételei javításának
első üteme valósult meg. Tervezik,
illetve már előkészítés alatt áll a másik iskolaépület felújítása is.
Jászfényszaru úgynevezett három
központú település. A Szentháromság
téren található a templom, az egyházi
intézmények és a városháza. A főtér
rehabilitációjához szükséges előkészítő munkát ingatlancserével, illetve -vásárlással megkezdték, tervezik
a városközpont forgalmi rendjének
átszervezését. A városháza teljes rekonstrukciójára a Norvég Alaphoz
benyújtott pályázat elbírálás alatt áll.
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Több városrész sikeres rehabilitációja
érdekében európai uniós forrásokra is pályáznak majd. Nagyon várják
a még hátralévő csatornahálózat kiépítésére kiírandó pályázatot, a négy
számjegyű, és belterületi utak építését, felújítását szolgáló forrás-kiegészítéseket, és remélik, hogy az önkormányzat mindehhez megfelelő
önerővel rendelkezik majd. A város
érdekelt a Heves megyei hulladéklerakó létesítésére irányuló pályázat sikerében. A helyi ipari park gazdasági
„főszereplője” a Samsung, amely már
bejelentette vállalkozásának további
bővítését. Ha így lesz, a várható munkaerő igény miatt a bérlakás program tovább folytatódhat. A helybeliek
csaknem egynegyede 60 éven felüli,
ezért jelentős feladat az egészségügy
szereplőivel közösen a lakosok szociális ellátásának, biztonság- és komfortérzetének javítása.
(simon)

Hartán
Hartai lányt vett feleségül 26 éve András István, azóta és egyre inkább tartja a saját falujának a felerészt svábok
által lakott nagyközséget, amelynek
nevét a német hart (kemény) szóból
származtatják a helybéliek. Mocsaras
és szikes volt ez a tájék, amikor a tizennyolcadik században megvetették
itt a lábukat a német telepesek, akiknek leszármazottai (már amennyit
a második világháborút követő kitelepítés meghagyott belőlük) 14 évvel
ezelőtt a nemzetiségi önkormányzat
első emberévé választották az idenősült, nem német, de akkor már hartai betelepültet. András István azóta
Harta polgármestere. A Bács-Kiskun
megyei, nem egészen négyezer lakosú
településnek (ahol a németeknek ma
saját, külön választott önkormányzati testületük is van) nincsen központja. A faluközpont megépítése ugyan
már a kilencvenes évek terveiben is
szerepelt, de az itt élők előbbre valónak tartották, hogy minden utca szilárd burkolatú – vagy ahogy a polgármester mondja: minden utcának
mindenki számára elfogadható képe – legyen, hogy a csapadékvíz lefolyjon, hogy kiépüljenek a gázvezetékek, a szennyvízcsatornák, s hogy
a külterületen is ivóvizet ihassanak

az emberek. Ma az infrastruktúra teljesnek mondható, a kis-Duna majdhogynem megvalósult rehabilitációs
projektje pedig turisztikai központtá
tette a közeli strandot és horgászparadicsomot (a Felsőzátonyi-szigetre
1998 óta a helybeliek által megépített híd vezet, amit a 2002. évi áradás
után úgy megújítottak, hogy a tavalyi, négy centivel magasabban tetőző
árvíz se tett benne kárt). Kívül-belül
megújult település ma Harta. Belső
értékei közé tartozik a nemzetiségi
oktatás a helyi óvodában és iskolában, s hogy olyan művészeti alapintézménnyé emelték a helybeli zeneiskolát, amelyhez mindösszesen három hasonlít csak az országban, ahol
a zenei alapokat is számítógép segíti
elsajátítatni, s ahol meg lehet tanulni
a számítógépes graﬁkát.
Mindez megelőzte – és okkal előzte
meg – a „történelmi faluközpont” kialakítását, ahol a polgármester szerint
ma semmi sincs, a sétálóutca létesítéséhez is csak akkor kezdenek hozzá,
ha majd az uniós pénzekből futja rá.
(aczél)

Bercelen

Ősi vidék a Nógrád megyei Bercel környéke (késő bronzkori és honfoglalás
kori emlékek kerültek itt elő), a községhez nyolc kastély tartozik, közülük
a Kállay (ma Bercel) kastély impozáns
látványa az Aba törzsökös Rédeiek
gazdag örökségét idézi. Akkoriban
az épületegyüttest Rózsás Bercelnek
nevezték, mivel ezernyi rózsa díszítette a kertet, és a kastély homlokzatán is futórózsák borították.
Két másik település is kapcsolódik Bercelhez: Jákotpuszta (a mintafarmjáról, és ősi háziállatok génbankjáról híres tájközpont), valamint
Ordaspuszta, amely mára már elnéptelenedett. Bercel tartja magát, bár
az égiek mintha nem viselnék szívükön a sorsát: nem is annyira régen
volt olyan nyár, hogy hétszer mosta

el a falut a nagy esőzés, sárral terítve
be az utcákat, és jócskán munkát adva
a gondozott település iránt elkötelezett bercelieknek. (A nemrég befejezett galgagutai záportározó már elejét
veszi e gondjuknak.)
A faluszépítés errefelé kötelező foglalatosság, miként sok más nógrádi
községben is (sorolhatnánk Alsópeténytől Litkén és Mihálygergén át Zabarig a települések sorát), amit az is
igazol, hogy ebből a megyéből adták
be a legtöbben városszépítési pályázatukat. A tavalyi igénylések alapján
idén 709 millió forintos támogatásban részesülnek a nógrádi falvak,
a Bercelt is tömörítő Balassagyarmati Kistérségi Többcélú Társulás 194
milliót használhat fel.
A kétezer lakosú községben járva a hajdani Kállay kastély csodálatos épületkomplexuma vonja magára a látogató érdeklődését. Az évekig
használaton kívül álló kúriát több
ütemben alakították át háromcsillagos szállodává. Most úszómedence, szauna, teniszpálya, pezsgőfürdő várja a vendégeket. Mindehhez
a kastélypark szolgál keretül, amely
ritka növényeivel még a kertészkedők csodálatát is kivívja. A felújítást
az átalakítást végző cég mindmáig
referenciái között mutatja be, hiszen
egy építészetileg jellegtelen épületnek
kellett olyan arculatot adni, amely illeszkedik a környezethez (csak első
hallásra meghökkentő, hogy a régi
széntárolóból borozót alakítottak ki).
Az újjáépítés megkezdésétől a bútorokkal való berendezésig mindössze
húsz hónap telt el, ma már a berceliek
teljes pompájában csodálhatják örökségüket. A kastélyfelújítás részeként
építették át a faluközpontot, megújult a műemlék templom és a parókia. Jánvári Andrásné polgármester
a faluszépítés alapjának az iparűzési
adót tartja:
– A játszóteret még uniós pénzből
építettük meg, a községháza előtti sétateret pedig a befolyt adóból kezdtük
el. A többi jött magától. A kastélyok
„szépségversenyt” hirdettek egymás
között, és szívesen áldoztak virágmagokra, palántákra, a falubeliek pedig a munkájukat adták. Ugyan mit
mondhatnék erről? Virágosítás volt
is, lesz is Bercelen.
j.k.

Gellénházán
Zala megye szívében, Göcsej északkeleti peremén, festői szépségű dimbes-dombos vidéken terül el az egykori bányászfalu. A településre az ötvenes években ﬁgyeltek fel, a nagylengyeli olajfúrásnak (amelynek ipartelepe Gellénházán épült fel) köszönheti a fejlesztését. A ’90-es években
az olajkincs megcsappant, a föld fekete kincséről ma már csak beszélnek az emberek, ám az „olajéveknek”
köszönhetően Gellénháza úgy vált
a térség központjává (Gombosszeg,
Iborﬁa, Liskovadamos, Nagylengyel,
Petrikeresztúr és Ormándlak tartozik a körjegyzőséghez), hogy nem
kellett megbirkóznia az egyoldalúan iparosodott körzetek válságával.
Az 1700 lakosú község legnagyobb
gondja az elöregedés és a ﬁatalok elvándorlása, e folyamat megállításáért dolgozták ki a falu vonzóbbá tételét szolgáló fejlesztési elképzeléseket.
Az új templomtorony és a felújított
kultúrház már a fejlesztések eredményei közé tartozik. Az önkormányzat
– a hívők kérésére – az elmúlt években
vette tervbe a ’30-as években épült katolikus templom felújítását. Isten háza
ugyanis az építését követően egy telet tető nélkül vészelt át, aztán kapott
tetőt, de tornyot nem, mert arra már
nem jutott pénz, így csak egy haranglábat állítottak mellé. Később felújították az oldalfalait, és – megint csak
a pénzszűke miatt – egy kisebb, galambdúcszerű tornyot kapott. Tavaly
megteremtődött a beruházás anyagi
fedezete, az önkormányzat, az egyházközség és a hívők adományaiból
nyolcmillió forint gyűlt össze. A megyés püspök augusztusban szentelte
fel az új templomtornyot, és akkor
avatták a kultúrházat is. Az utóbbi
felújításakor arra törekedtek, hogy
a fedett teraszokkal és átalakított bejárattal olyan épületet alakítsanak ki,
amely a faluközpontnak is dísze lehet.
A beruházás 18 millió forintba került, a pénzt a Sikeres Magyarországért Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében kamatmentesen,
húszéves futamidővel nyerte az önkormányzat.
– A kultúrház felújítása a faluközpont tervezett rekonstrukciójának
első üteme volt – mondja a község

polgármestere, Gellén Endre, aki
még nevében is hordozza a falut, lévén, hogy a XV. században ősei alapították. – Ebben az évben bővítjük
a sportcentrumot, kiépítjük a szabadidőközponthoz vezető hegyi utat, felújítjuk a strandot. Eddig kis lépésekben virágosítottunk, idén azonban
nagy akciót tervezünk: a fő út mellett négy-öt helyen is ültetünk növényeket. Meg ne kérdezze, miből!
Főként a szponzorok révén szépülhet
a község, az itteni cégek és a multik
jóvoltából jön össze a pénz. Jómagam
is vállalkozó vagyok, kihasználom
a kapcsolataimat, s miután sehonnan sem várhatunk segítséget, megyünk utána.
J. K.

Kunmadarason
Kunmadarason a 2005-ben elfogadott fejlesztési koncepció alapján végzik a belterület rehabilitációját. Márki
Sándor polgármester elmondta, hogy
a fejlesztések előkészítéséhez az önkormányzat ingatlanokat vásárolt, illetve továbbiak vásárlását tervezi.
A belterület rehabilitációja és a revitalizáció még részletes kidolgozás
alatt áll, azonban egyes konkrét lépések már megtörténtek. Elsőként megépült az új takarékszövetkezet, majd
az OTP helyi fiókja és egy COOP
áruház vállalkozói tőke bevonásával.
Ugyanilyen forrásból szeretnék az új
posta épületét is felépíteni. A nagyközség saját erőből megvásárolta
a volt ÁFÉSZ kétszintes ruházati áruházát, amelyben az uniós normáknak
mindenben megfelelő konyhatechnológiával felszerelt diákélelmezési
konyhát alakítottak ki.
A településen új játszótér épült, felújították az első világháborús emlékA Települési Önkormányzatok
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művet a parkkal együtt, a polgármesteri hivatal homlokzata visszakapta
eredeti eklektikus stílusát és a timpanonra is visszakerült a turulmadár. A tervek szerint a Semmelweis és Kunhegyesi utak által határolt
területet lebontják, a helyén köztéri
park, parkoló, sétáló- és zöldövezet
épül. A jelenlegi Kossuth teret kiszélesítik, körforgalmat kialakítva
a közepén. A Kunhegyesi, Karcagi
és Sarló utak által határolt terület szabályozási vonalán helyezkedik majd
el az új buszpályaudvar, míg a teret
határoló épületek egy része kereskedelmi és szolgáltató funkciót kap.
Az eddigi beruházások egy része önerős, a többi pályázat, vállalkozói tőke bevonásával történt. A tervek teljes
megvalósításához jelentős pályázati
és további vállalkozói tőke bevonását
tervezik, minél kisebb önrész vállalása mellett.
Gondot jelent a polgármester szerint, hogy a nem kifejezetten önkormányzati érdeket védő közbeszerzési eljárások rendszerint elnyújtják
a beruházások megvalósítási idejét,
a pályázatok során a tervezett időintervallum nem tartható, mert a támogatások pénzügyi finanszírozása az állami költségvetés függvényében több évre elnyúlik. Ez azt jelenti,
hogy amely beruházást egy év alatt
lehetne teljesíteni, azt legalább kettő,
amelyiket két év alatt, azt három év
pénzügyi elszámolással lehet megvalósítani, miközben folyamatosan
változnak az egyes pályázati kiírások,
és rendszerint csökken a támogatás
mértéke a korábbihoz képest.
Simon Cs. József

Nyíracsádon
A templomairól, egyházi építészeti
emlékeiről híres Nyíracsádban nemrég kapott díszkivilágítást a XIII. századi, Árpád-kori templom és a mellette álló harangláb. Freskókkal borított falú, ma is működő templom
a település és Hajdú-Bihar megye legrégibb műemléke.
Ám nem kevésbé értékes a XVIII.
századi, pompás ikonosztázzal büszkélkedő görög katolikus templom
sem, és az 1839-ből való klasszicista
stílusú római katolikus templom.
E két egyházi építmény közötti teÖNKORMÁNYZAT
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ret alakítják ki AVOP-3.4.1-es számú pályázatából elnyert támogatás
felhasználásával. Az önkormányzat
ugyanis 33 millió forintot nyert erre a célra.
A tavaly megkezdett, és az idén tavasszal befejeződő projekt kivitelezésében a két templom között meglévő
villanyvezetékeket földkábelre cserélik, és a villanyoszlopok helyére kandelábereket helyeznek el. És egy kovácsoltvas kerítést is emelnek a görög
katolikus és római katolikus templom
közé. A két épület közötti útburkolatot térkővel rakják ki.
km

Püspökladányban
Európai uniós és állami támogatással
valósult meg az a terv, amelynek nyomán 2006 tavaszára megújult Püspökladány főtere és több közintézménye. A 600 millió forintos összértékű városrész-rehabilitációs program
anyagi fedezetének 90 százalékát 540 millió forintot – a regionális operatív program keretében kiírt pályázaton nyerte a város. A fennmaradó
60 millió forintból 36 millió forint
a kormány önerőtámogatási alapjából származik, s a városnak 24 millió forintot kellett mindehhez hozzátennie.
A rekonstrukció során a Dorogi
Márton Művelődési Központ külsejét
megújították, belsejét korszerűsítették. Az épület belső terének felújítása
érintette a színháztermet, a kiállító
termet, a próbatermet és az öltözőket,
a vizes blokkot. Külső felújítási munkálatok során a homlokzat és a művészbejáró új arculatot kapott.
Felújították a Karacs Ferenc kollégium épületét. Megépült a kerékpárút. Ennek az első szakasza – valamivel több, mint négy kilométer
– a legfrekventáltabb részen különíti el a sérülékeny kerékpárosokat
a gépjármű forgalomtól. Az elkészült,
és a tervezett kerékpárút részét képezheti a későbbiekben megvalósítandó kistérségi és regionális kerékpárút hálózatnak.
Elkészült a főtér, a Hősök tere felújításának második üteme is, megújult a parkerdős zöldterület. Korábban többek között díszkőburkolattal
látták el a teret, amelyre új köztéri

szobrok kerültek. Új arcot kapott
a Regionális Turisztikai, Információs- és Rendezvényközpont. Az épület
akadálymentesítették, a mozgássérületek belső közlekedésének javítására
liftet szereltek be. Külső térburkolat
és parkoló létesült.
Az 1982-ben épült Városi Sportés Rendezvénycsarnok épületének
újjáépítésével és bővítésével a küzdőtér alapterülete 656 négyzetméterrel nőtt. Nemzetközi szabványnak
megfelelő kézilabdapályát alakítottak
ki itt. Új, 500 főt befogadó nézőtér
és új kiszolgáló létesítmények épültek, a régiek megújultak. Az épület
belső infrastruktúrája, fűtés, levegőzés, világítás, víz- szennyvízelvezető
rendszere megújult. Kívül új parkolók létesültek.
A megvalósított felújításokon túlmenően impozánsak a tervek is.
A projekt keretei között elkészült
a program folytatásaként az Ördögároki terület rehabilitációs, illetve
a városi rendelőintézet rekonstrukciós, a terület közművesítésének, gyalogos sétány és zöldterület kialakításának, a játszótéri elemek elhelyezésének, a műfüves futballpálya, gumiburkolatú kosárlabdapálya, a szánkózó domb, gördeszka-pálya kialakításának és közösségi tér létrehozásának
terve. A rendelőintézet rekonstrukciója magába foglalja az épület teljes
akadálymentesítését. A jövő tervei
között szerepel még a Karacs Ferenc
Múzeum felújítása, a Dorogi Márton
Művelődési Központ környékének rekonstrukciója. Ezután kerülhet sor
a Csenki Imre Művészeti Iskola bővítésére. A városrehabilitációs projekt tervezett összköltsége: egymilliárd forint. Ennek az összeg minél
nagyobb részét pályázaton szeretné
elnyerni a város önkormányzata.
Gőz József

Újbudán
A főváros XI. kerületének minden része külön kis világ, amit mégis lakható, szerethető, kedvelt, szép, harmonikus egységgé álmodnak tervezői,
fejlesztési koncepciójának alakítói.
Az egységes főváros harmonizáló részeként, mégis önálló elképzelések
szerint alakul jövője, amelyben érvényre jutnak a kisebb-nagyobb vá-

rosrészek egyedi jellegükkel, sajátos
arculatukkal. Az elmúlt évben kialakított fejlesztési stratégia kétségtelenül legizgalmasabb, a közérdeklődésre leginkább számot tartó része azonban a városközpont, amelyről Schreffel Jánossal, Újbuda főépítészével volt
alkalmunk szót váltani.
– Nem öncélú fejlesztgetésekben
gondolkozunk – mondta –, hanem
a 75 éves kerület hagyományait,
adottságait, és igényeit figyelembe
véve alakítjuk a jövőt, az itt élők véleménye, igényei szerint, hogy kényelmesebbé, praktikusabbá, szebbé tegyük mindennapjaikat. A fejlesztést
az élet diktálja. Amikor Újbuda központjáról beszélünk, akár több fontos
csomópontot is megemlíthetünk, de
a tulajdonképpeni az itteni belvárosra, azaz a Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig terjedő körútra gondolunk. A Gellért tér fővárosi jelentőségű terület, ahol többfajta funkció
koncentrálódik, elsősorban közlekedési csomópont, egyszersmind turisztikai, városformáló jelentősége is van,
emellett oktatási, kulturális központi
szerepe. Innen indul ki az a lineárisan kialakított központlánc, amely
a kulturális élet különböző területeit foglalja magába. A városközpont
magja Lágymányoson lesz, ami már
most is kiépült városrész, a jövőben
a térségben meglévő funkciók korszerűsítése és továbbfejlesztése a feladat.
A Fehérvári út, Október 23. utca, Bercsényi és Váli út által határolt terület,
a mai piac és a volt Skála áruház területe egy multifunkcionális városközpont kialakítására ad lehetőséget.

Itt minden megtalálható lesz egy helyen, minden a lakosság igényeit, kényelmét szolgálja. Bevásárló- és szórakoztatóközpont, lakópark, a közelben iskolák, orvosi rendelő, hivatalok,
posta, földalatti parkoló, sétáló utca,
fákkal, virágokkal, vagyis egy minden komforttal ellátott vonzó városközpont alakul. Amely a szellemi tőke
koncentrációjának a színhelye is, hiszen a felsőoktatással kapcsolatos területek bővítésével, és jobb kihasználásával létrejöhet egy országos jelentőségű kulturális és tudományos életnek teret adó komplexum. Az itt lévő
Info-park jelentős cégeket, és ezekkel
együtt nagyarányú fejlesztéseket is
vonz, ugyanakkor munkalehetőségeket teremt, ezzel fellendíti a terület
gazdasági, társadalmi, és infrastrukturális fejlődését.
A rendszerváltás óta Újbuda gazdasági szerkezete átalakult. A gazdasági fordulat a tudásipar minőségi és mennyiségi növekedésével, új
technológiák elterjedésével, a régi,
elavult, környezetre ártalmas ipari
telephelyek megszűnésével járt. A humán- és műszaki infrastruktúrával
jól ellátott terület tudásiparának további terebélyesedésére lehet számítani, főként az innovációs tevékenység körében.
A főépítész szerint gyökeres változást hoz majd Újbuda életében, közlekedésében az új metrovonal, amelynek 10 megállójából 5 a kerületben
lesz. Már most tervezik az Etele térig
terjedő első ütem jövőbeni meghoszszabbítását, valamint a Fehérvári úti
déli leágazó vonal építését.

Újbuda városszerkezetéből adódóan más-más karakterű és funkciójú központi jellegű területei vannak,
a tervezett városközpont ezekkel is
egységben lesz.
A tervekből látszik, hogy egy modern, XXI. századi életformát kínáló, igényesen kialakított központtal
lesz gazdagabb ez a kerület, amelyben
a magas színvonalú szolgáltatások párosulnak a szép, lakható környezettel,
a sokrétű kulturális lehetőségekkel,
a tudományos és művészi igényekkel. Újbuda megfelel majd ezeknek
a követelményeknek, és az itt alakuló
városnegyed haszonélvezői nem csak
a kerület lakói lesznek, hanem minden idelátogató.
Leopold Györgyi

Veszprémben
A megyeszékhely belvárosának rekonstrukciója gyakorlatilag már
az 1970-es években elkezdődött, tény,
hogy ennek a folyamatnak a következményeként több, építészetileg jelentős
épületet lebontottak, az új városközpontban – az akkori „divatnak” megfelelően - is épült húszemeletes lakóház. Később előtérbe került a városrehabilitáció, a városon akkor átvezető
8-as főközlekedési út nyomvonalának
áthelyezésével sétálóutcát alakítottak ki, belső udvarokkal, kávézókkal,
parkokkal, bevásárló központokkal.
Ugyanakkor háttérbe szorult a régi,
történelmi városközpont, az Óváros
tér felújítása, ez csak a millenniumi
ünnepségekre valósult meg.
A legutóbbi önkormányzati választásokon nyertes városvezetés épít
a 2000-ben megfogalmazott településfejlesztési koncepcióra, de ﬁgyelembe veszi a közép-dunántúli régióra vonatkozó társpólusú – Veszprémet és Székesfehérvárt érintő – fejlesztési programokat is. Kidolgozás
alatt van a 2007–2008-ra szóló városfejlesztési akcióterv, ennek részeként
a Veszprém belvárosának komplex
gazdasági, szociális, épített örökségés környezetvédelmi rekonstrukciója elnevezésű projekt. Olyan városmagmegújító akciósorozatot terveznek, amely a kistérségi és regionális
funkció erősítéséhez szükséges gazdasági, turisztikai, kulturális értékek
megőrzésére irányul, megvalósítja
A Települési Önkormányzatok
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a vonzó városi környezetet, ösztönzi
a magánberuházásokat és integrálja
a szociális igények kielégítését. A város polgármestere felhívással fordult
a veszprémi civil szervezetekhez, a lakossághoz, hogy konkrét javaslataikkal gazdagítsák a megvalósítandó feladatokat.
A különböző aspektusok között
a belváros sajátosságainak, morfológiai adottságainak ﬁgyelembe vételével nagy hangsúlyt kapnak a közlekedési, környezetvédelmi tennivalók.
Növelni kívánják a közterületeket,
a zöldfelületeket, új sétálóutcákat, autómentes övezeteket alakítanak ki,
az utóbbiakat a várban és környékén.
A városközpont gépkocsiforgalmából eredő kedvezőtlen hatások csökkentésére kerékpárutakat építenek,
forgalomcsillapító megoldásokat,
körforgalmi csomópontokat alakítanak ki.
Az akcióterv külön projektként
foglalkozik a tágabb belvároson átfolyó Séd patak és völgyének, örökségvédelmi értékeinek komplex rekonstrukciójával, amelynek révén
bővíthető Veszprém kulturális, turisztikai programkínálata.
Juhász Ferenc

Zuglóban
Évek óta napirenden van a Bosnyák
térnek, Zugló legfrekventáltabb, forgalmas csomópontjának a rendezése. Kisebb-nagyobb munkálatok már
történtek az elmúlt években ennek érÖNKORMÁNYZAT
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dekében (bekerítették a templomot
is körülvevő teret, némileg korszerűsítették a piacot, a buszvégállomásokat), de igazi megoldás nem született.
Pedig ez a terület több szempontból
is Zugló centruma, közösségi funkcióval, templommal, üzlethálózattal, tömegközlekedési útvonalak kereszteződésével. És így, a központi
szerep nem csak Zuglót érinti, hanem a szomszéd kerületeket, mi több,
az agglomerációt is.
A XIV. kerületi önkormányzat tavaly nyáron csaknem négymilliárd
forintért adta el a Bosnyák téri mögötti 6,8 hektáros telket (a vételár befolyt) a beruházás megvalósítására ki-

írt tender nyertesének, a lengyel Echo
Investmentnek. Így a lengyel tőzsdén
is jegyzett ingatlanfejlesztő és -beruházó kapott lehetőséget a 200 millió eurós városközpont építésére. Ebből az összegből 150 millió eurónyit
az Echo Investment invesztál, a többit a partnerek nyújtják. Megtudtuk,
az Echo Investment a ﬁnanszírozással
kapcsolatban tárgyalásban van több
bankkal, de még nem döntött, hogy
melyik ajánlatot fogadja el. Mindenesetre abban bíznak, hogy 2010-re
minden új lesz a Bosnyák téren.
A projektet bemutató sajtótájékoztatón Demszky Gábor főpolgármester
az alábbi szavakkal vezette be a tájékoztatót:
– A már elfogadott Budapest Szíve program alapján átalakul az egész
Belváros. Élhetőbbé tesszük a belső
kerületeket. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Budapestnek, méretei
miatt, több modern, fejlett városközpontra van szüksége. Ezért is van
nagy jelentősége annak, hogy egyes
fővárosi kerületek központjai is megújulnak, új arculatot kapnak.
Budapest főpolgármestere szerint
a zuglói projekt jelentőségében a kelenföldi Etele téren, a Józsefvárosban
(Corvin sétány) és az óbudai Hajógyári-sziget déli részén (Álomsziget)
kialakuló decentralizált városközpontokhoz mérhető.
– A Csömöri út, Rákospatak utca, Bosnyák utca és Mosztát utca által határolt területen olyan új város-

központot tervezünk – mondta Piotr Gromniak, az Echo Investment
igazgatósági tagja – amely kielégíti
a környék lakóinak igényét, és szervesen kapcsolódik a körülötte megvalósuló fejlesztésekhez; a központ
tőszomszédságában a 4-es metró
végállomásával és a későbbiekben,
a kerület beruházásában felépülő új
sportcentrummal.
A beruházó három elismert nemzetközi építészirodát bízott meg,
hogy készítse el a központ megvalósíthatósági tanulmányát. A pályázatnyertes amerikai Laguarda.Low
tanulmánya alapján a magyar RAS
Építészeti és Tervezőiroda készítette
el a projekt kezdeti építészeti koncepcióját. A koncepció alapján az Echo
Investmenttel már számos projektben
együttműködő lengyel Mofo tervezőiroda, és egy, még nem megnevezett
magyar tervezőiroda készíti el a végleges terveket.
– Reményeink szerint még az idén,
az év közepén megkapjuk az építési engedélyt – folytatta a beruházó
képviselője –, így a földmunkák 2008
tavaszán, a szerkezetépítések ősszel
indulhatnak, s akkor nem lesz akadálya a 2010-es átadásnak. Szerencsés
esetben ekkorra ér ide a 4-es metró
(ehhez is csatlakozik a városközpont)

– bár most még 2012-es dátumok élnek.
A tájékoztatón ott volt Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes is, aki
megjegyezte, hogy az engedélyezési
rendelet változtatásával lerövidíthető
a metró építésének ideje, behozható
a csúszás. A városközpontban, amelyet a lengyel cég Mundo-ként (világ)
futtat, a közösségi funkció dominál
majd, ahol egyaránt lehet hivatalos
ügyet intézni, vásárolni, szórakozni,
sétálni. Lesz itt egy nagyméretű irodaház, háromszintes bevásárló és szórakoztató központ mozival, parkokkal, sétáló terekkel, 1800–2000 férőhelyes mélygarázzsal.
A főváros immár egyetlen hagyományos piaca megmarad, legfeljebb
néhány méterrel költöztetik csak
odébb. A végleges kialakításról a fővárossal, a kerülettel és a Csarnok és
Piac Igazgatósággal (Csapi) egyeztet
majd a kivitelező.
– Büszkék vagyunk rá, hogy Zugló
adhat otthont a modern Budapest „új
Belvárosának” – mondta dr. Weinek
Leonárd, Zugló polgármestere a sajtótájékoztatón. – A zuglói komplexum megépítésével nemcsak a XIV.
kerületiek gazdagodnak egy új városközponttal, hanem a fővárosiak és
az észak-pesti agglomeráció lakói is.

Éppen ezért az építést összehangolják
a többi kerületi tervvel és szigorúan
ügyelnek rá, hogy a területrendezés
során érvényesüljenek a helyi szempontok, köztük a zöld felületek növelése, illetve a kerékpáros-közlekedés
fejlesztése.
A lengyel cég képviselője szerint
az érvényes rendezési tervben előírt 10 százaléknál jóval nagyobb lesz
a zöldterület aránya, és sok a természetes fénnyel megvilágított részlet.
Az Echo Invesment célja is az, hogy
olyan közösségi teret hozzon létre, amely megőrzi Zugló értékeit,
és mégis újat és dinamikusat teremt
– mondta Piotr Gromniak –, amelyet
a zuglóiak, a környékbeli kerületek
és a fővárosi lakosok is szívesen látogatnak majd. Ezért, ahol és ahogyan
lehet, kikérik a városrész vezetőinek
és a fővárosnak a véleményét a beruházás megvalósításának mikéntjéről. A lengyel vállalat a közelmúltban
a zuglói önkormányzatnak és a fővárosi önkormányzatnak is bemutatta
terveket és bejelentette: az új városközpont neve Mundo lesz.
Újságírói kérdésre kiderült, a névválasztás még nem végleges, arról
a zuglói önkormányzat még megszavaztatja a lakosságot.
Kádár Márta
A Települési Önkormányzatok
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Söröshordó átgurításával ünnepelték a hídépítők, hogy alkotásukon már nincs folytonossági
hiány: a Dunaújvárostól Dunavecséig ívelő szerkezet már átvezet a Dunán, amely a híd júliusi
átadása után nem választja el egymástól a két,
egymástól húsz kilométernyire fekvő települést. Molnár Gyula dunavecsei polgármester azt gyanítja, hogy ezt a tényt az egészségügyi
tárcánál nem vették ﬁgyelembe, amikor súlyponti kórházuknak
a dunaújvárosi helyett a tőlük hetven kilométernyire levő kecskemétit jelölték ki. De bízik a logikában, szerinte megváltoztatható
a minisztériumi döntés. Nagy Gáborné, aki a Dunaújvárossal azonos parton lévő, tőle negyven kilométernyire fekvő Dunaföldvár
polgármestere, nem bízik a logikában, mivelhogy az ő települése
súlyponti kórházának a hatvan kilométernyire lévő szekszárdit
jelölték ki, az ezt nehezményező levelére pedig a minisztériumtól
semmitmondó választ kapott. Igaz, hogy hivatalosan korábban is
a szekszárdi kórházhoz tartoztak a dunaföldváriak, ezzel azonban
a teljesítményvolumen-korlát bevezetéséig nem kellett törődniük,
a dunaújvárosi kórházba jártak évtizedek óta. Ezért gyanítható,
hogy nem a régiókat összekapcsoló új Duna-hidat hagyták ﬁgyelmen kívül a megyehatárokhoz is ragaszkodó döntéshozók, hanem
az elemi logikát.
A-bor

HÍRSZÓRÓ
 A nemzeti ünnepen településvezetői munkájukért öten részesültek magas állami kitüntetésben. Csécsei Béla, Budapest VIII. kerületének
polgármestere a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjét, dr. Benedek László, Százhalombatta volt polgármestere, Fehér László, Celldömölk
város polgármestere, Schmidt Ferenc,
Mór városának volt polgármestere
és Török István, Lábatlan város polgármestere a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Valamennyiük önkormányzata a TÖOSZ tagja.
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 Faluház kialakítását tervezi
Hásságy önkormányzata. Erre a célra korábban már megvásároltak egy
ingatlant, amelynek legutóbb a tetőszerkezetet cserélték ki, s amelyet ezeben a napokban kötnek rá a szennyvízcsatornára.
 Időközi polgármester-választás
volt március 11-én Nagynyárádon,
amelynek tavaly októberben megválasztott első embere, dr. Hargitai János a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke lett. A tisztségéért négy független jelölt indult, három férﬁ és egy nő.
Közülük a legtöbb szavazatot Szabó
Éva kapta.
 Pályázati támogatással szeretné
a hat tulajdonos önkormányzat felújíttatni Csesztreg orvosi rendelőjét.
Czupi Sándorné polgármester szerint
a felújítás 30 millió forintba kerülne.
A pályázathoz benyújtandó látványterv már elkészült.

 Száznál több alkotás érkezett be
a Nagykanizsai Helyi Védelmi Bizottság és a Polgári Védelmi Kirendeltség közösen szervezett képzőművészeti pályázatára, amelyre négy település óvodásai és általános iskolásai
készítettek rajzokat, festményeket.
Az eredményhirdetés díjátadási ünnepségén Marton István nagykanizsai polgármester, a védelmi bizottság elnöke is részt vett.
 Együttműködési megállapodást
kötött a majsi önkéntes tűzoltó egyesület a Hercegszőlősön működő hasonló szerveződéssel. A két egyesület
tagjai a jövőben kicserélik egymást
közt tapasztalataikat, valamint a településeken szervezett versenyeken
együtt vesznek részt.
 Bácsvíz-részvényeket kért a megyegyűléstől saját településük belterületének vízvezeték-hálózata, kútjai
és szivattyúi után Ladánybene, Fülöpháza, Helvécia és Szabadszállás
önkormányzata, noha annak idején –
akárcsak Petőﬁszállás és Pálmonostora önkormányzata – maguk mondtak
le e vagyonukról. A két utóbbi a kilencvenes évek elején (amikor kiderült, hogy a vízellátás települési feladat lesz) visszakapta a részét, a most
ébredők kérését viszont elutasították.
Az elutasító határozat egyik mondatrésze szerint a kérelmezők annak idején „a rendszer több települést ellátó
(belterületi határon kívüli) közmű
részeiről” mondtak le, ez a mondatrész azonban nem igaz, mert Ladánybenének, Fülöpházának és Szabadszállásnak csakis belterületi vízműve
volt és van.
 Energiaracionalizálási projektbe
kezd Makó önkormányzata. A város
teljes távfűtési rendszerének kiszolgálására alkalmas termálfejlesztés 1,75
milliárd forintba kerül, jelenleg az akciótervek kidolgozása folyik, és várnak az uniós pályázati kiírásra. A termálprojekt várható megtérülési ideje
hat év. A város vezetői úgy tervezik,
hogy harminc új munkahelyet teremt
majd a beruházás. A közintézmények
és a lakótelepi lakások fűtése mellett
a magánházak fűtésrendszerének fejlesztése is a koncepció része, így elképzelhető, hogy néhány éven belül
a város egészét az olcsó, Makó alatti
hőenergia szolgálja ki.

Barlahida a közcsatornával nem rendelkező 120 zalai település egyike, ahol
még természetesnek veszik a felmosóvíz árokba löttyintését. Bölecz Sándor
polgármester telkéről két csatorna nyúlik az árok fölé. Az egyik a csapadékvizet, a másik a mosógépből és a kádból leeresztettet vezeti el. Az árok
a szállítmányt a salomfai patakba juttatja. Csatorna híján ez a szokás itt, míg
a vécék tartalmát általában pöcegödörbe vezetik, s kiszippantatják. Így tesz
a polgármester is. Akit az egyik szomszédja az árokba vezetett mosólé miatt
bepanaszolt az ÁNTSZ-nél. A vízügyi igazgatóság szerint a mosólé is kommunális szennyvíz, tehát a csatornázatlan helyeken zárt gyűjtőben kell tárolni, s bármennyibe kerül, rendszeresen kiszippantatni. Az ÁNTSZ a bejelentést a helyi körjegyzőhöz utalta, az pedig más eljáró hatóság kijelölését kérte,
hogy ne neki kelljen döntenie a polgármester ügyében. A polgármester tudja,
hogy szabályt sért, de nem tehet mást, mert a pöcegödör távol van a háztól,
ahol a vécé is: az udvarban. A faluban mások is így vannak ezzel. Az önkormányzat a csatornahálózat kiépítésének állami támogatására nem pályázhat,
mert a település nem tartozik a sérülékeny vízbázisúak közé, és kétezernél
kevesebben lakják. Az önkormányzat hozzájárult ugyan egy időben a szippantás költségeihez, de ez sem megoldás, mert környéken nincs engedélyezett befogadóhely, ahol a szippantóautó kiüríthetné a tartályát.

MOSÓLÉ

 Petőﬁ Sándor nevét vette fel az
ötvenéves helyi iskola a Heves megyei
Petőﬁbányán. A névadó ünnepségen
avatták a költő portrészobrát, amelyet
a Petőﬁbányáért Egyesület készíttetett. Az ünnepségen részt vett Ambrus Zoltán, a szoborkészíttető a civil
szervezet – megyegyűlési tagkénti,
az új választás költségeinek megspórolását célzó átszavazása, pártjából
való kilépése és volt pártja általi leárulózása folytán elhíresült – vezetőségi tagja.
 Vendégház lesz a vajszlói vasútállomás épülete. Miután a Sellye–
Vajszló vasútvonalon március 3-ától
megszűnt a személyforgalom, nem
kell már iroda, jegykiadó, és nincs
szükség a vasutasok számára pihenőszobákra sem. Denke Valéria, Vajszló
polgármestere még az állomás előtti
teret is kinézte az önkormányzat számára, ahol megfelelő méretű tehergépjármű parkolót tudnának kialakítani, az árván maradt épület pedig
vendéglőnek és szállásoknak adhatna helyet.
 Egy angol befektetői csoport
képviseletében a soproni születésű
George Nemeth és a város polgármestere, Vértes Árpád a hévízi önkormányzat különtermében aláírta
a helyi labdarúgás támogatásáról szóló szerződést. A befektetők használhatják a világhírű fürdőváros nevét,
angliai turistákat ígérnek, esetleg néhány ifjú focistát a csapatnak, amelynek műfüves pályát is építenek. Stadionjukat pedig korszerűsítik. A jelenleg NB II-ben szereplő Hévíz SC
vezetőedzője Glázer Róbert.

 Az Ormánságot mintázó házszámtáblákat adományozott Drávapiski önkormányzatának Szilágyi Ágnes mohácsi keramikusművész. Mali Zoltán polgármester tájékoztatása
szerint a művésznő az önkormányzat épületére feliratot egy címert is
készít.
 Két játszótérrel gyarapodhat Baracs, ha sikeres lesz a település pályázata, és az önkormányzat hétmillió
forintos támogatáshoz jut az unió kistérségeknek szóló LEADER-pályázatán korábban elnyert kilencvenmillió
forintból. A dunaújvárosi kistérség
nyolc községe jutott ehhez a pénzhez még tavaly: elosztására újabb pályázatot írtak ki a falvak egymás között.

 Körjegyzőséget alakít Csehimindszent és Mikosszéplak április
elsejével. Ez jelentős bevételtöbbletet
eredményez a csehimindszenti önkormányzat számára, amire szüksége is van, mert a Csehi, Mikosszéplak és Csipkerek önkormányzatával
közös iskola, valamint a két előbbivel
fenntarott óvoda csaknem hétmillió
forint hiányt „termel”.
 Idősklubb akadálymentesítéséhez nyert a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium pályázatán 2,7 millió
forint támogatást Szakadát önkormányzata, amely ezt a munkát május
közepéig vézi el.
 Bérbe adja a horgásztavat és a holtágat a köröstarcsai önkormányzat. A bérlő egy helyi vállalkozó, aki
komfortosabbá teszi a tó környékét
és mellette szálláshelyeket épít.
 Kabalafigura megtervezésére
hirdetett pályázatot a békéscsabai önkormányzat. A ﬁgurának a város címerében lévő kétfarkú oroszlánra kell
emlékeztetnie, emellett kinyomtatva,
vagy akár plüssállat-kulcstartóként
ﬁgyelemfelkeltőnek kell lennie.
 Parkgondozókat képeznek Simontornyán, ahol a Lépj egyet előre!
elnevezésű program keretében tizenhatan sajátítják el az ebbéli ismereteket, hogy aztán áprilistól képzett közmunkásokként csinosíthassák húsz
százalékos munkanélküliséggel küszködő településüket.
A Települési Önkormányzatok
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 Zsidó temetőjének rendbetételéről döntött Bóly város képviselőtestülete. Saját hatáskörben, közcélú,
illetve közhasznú alkalmazottak bevonásával az idén tavasszal nemcsak
a város közterületeit, parkjait újítják
meg, hanem a klasszicista és romantikus sírkövekben gazdag zsidótemetőt
is, amelyet már nem gondoz senki.
 Állatvédők mentettek ki egyet
a csongrádi sintértelepen éheztetett
kutyák közül. Ehhez az akcióhoz is
Bedő Tamás polgármester személyes közreműködésére volt szükség.
Az eset radikális változtatás kezdeményezésére készteti a városvezetőt,
aminek lényege, hogy a sintértelep
üzemeltetését a gyepmestertől a helyi állatvédők vegyék át.
 Csaknem száz Tolna megyei település polgármestere tárgyalt Szekszárdon a Dél-Balaton és a Sió-völgy
térségében 2009-ig a siófoki önkormányzat gesztorságával megépítendő
regionális hulladékgazdálkodási lerakó és válogató rendszerről. A mintegy 13 milliárd forintos beruházás 65
százalékát fedezi az Európai Unió, 25
százalékát a magyar állam, s „csak”
10 százalék a települési pénz, amelyet 204 önkormányzatnak kell kigazdálkodnia.
 Fásítási programba vág bele Beremend önkormányzata. Egy utcai fasorban, illetve a temetőnél tölgyeket
ültetnek, a sportpályánál a kivágottak
helyébe ismét nyárfákat telepítenek.
Követelmény, hogy a új fák mindenütt illeszkedjenek a faluképhez.
 Ízek fesztiváljára készül, közösen
nyert pályázati forrásából Csanádapáca, Gerendás, Kardoskút és Tarhos önkormányzata. A rendezvény
színhelye Kardoskút, de a fesztiválra együtt megjelentetni szánt, helyi
ételek receptjeit tartalmazó szakácskönyvbe mind a négy település lakóitól várnak tippeket.
 Keresik azokat a Baranya megyében élő személyeket, akik 1957. március 25-én, a Római Szerződés aláírásának napján Baranyában születtek. Pécsett, a Baranya Megyei Európai Információs Pontnál lehet jelentkezni. Személyesen és postai úton
(7621 Pécs, Mária utca 9.), telefonon:
(72) 514-814/514-815 vagy e-mailben:
bmeip@dravanet.hu.
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 A cigány kultúra és a falu vezetése
volt az első szellemi totótéma Gyöngyösoroszi dugig telt művelődési házában, a kisebbségi önkormányzat
Vadrózsa nevű női klubja által szervezett családi vetélkedőn, amelyen
például a merőverseny legjobbjainak
egyetlen cseppnyi veszteség nélkül
sikerült egyik tálból a másikba kanalazni levest, a legkisebbek pedig nutelláskenyér-evésben mérhették össze
a képességüket. A vártnál nagyobb sikerű programot nyáron egy szabadtéri óriásvetélkedőn megismétlik.
 Az idősek rendszeres nappali ellátásának megszervezéséről, idősek
klubjának létrehozásáról és főállású
falugondnok alkalmazásának szükségességéről döntött Ivád önkormányzatának képviselő-testülete.
 Szövőórákat tartottak az óvodában a Baranya megyei Hidason, ahol
a szövés napjainkban is élő hagyomány. A gyerekek megfigyelhették
a szövést, majd maguk is szőhettek.

 A falu két temetőjének rendbetételét tervezi Geresdlak önkormányzata. A rövidesen megkezdődő munkálatok során a sírkerteket parkosítják, s felújítják mindkét ravatalozót
is. A beruházás nyolcmillió forintba kerül.
 Körjegyzőséget létesítene Zsadány önkormányzatával Körösújfalu
és Geszt képviselő-testülete. Az egyeztető tárgyalások megkezdődtek.
 Ingyenes tanfolyamon szerezhet
negyven cigány Eleken mezőgazdasági, kertészeti, állattenyésztési és munkavédelmi ismereteket. A kétszer hatnapos kurzust a helyi cigány kisebbségi önkormányzat szervezte.
 Megszüntetett vasútvonal töltésén haladó kerékpárút kiépítését tervezik Dombóvártól Tamásiig a nemrégiben rajta túrázó szakemberek,
akiket erre az útjukra Szabó Loránd
dombóvári polgármester vezetett,
miután a töltés kezeléséről a MÁV
Zrt.-vel sikerült megegyeznie.

A megújuló energiák és az energiahatékonyság
nemzetközi seregszemléje, 2007. április 19–21.
A RENEXPO® Central and South East Europe nemzetközi kiállítás és kongresszus 2007.
április 19–21. között, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban részletesen bemutatja a
megújuló energiák és energiahatékony építés területén a legújabb technológiai megoldásokat és fejlesztési, ﬁnanszírozási lehetőségeket. A háromnapos nemzetközi kongresszuson jelen lesznek a megújuló energiaforrások iparágainak és tudományos műhelyeknek
képviselői, továbbá régiók, önkormányzatok, szakmai szervezetek és egyesületek, gyártó
és értékesítő-, illetve szolgáltató cégek, médiaszemélyiségek, minisztériumok és hatósági szervek képviselői.
A kongresszus 12 témakört ölel fel, amelyek részletesen megtalálhatók a www.renexpo-budapest.com honlapon.
Bónusz kedvezmény
Ezúton szeretnénk felhívni ﬁgyelmüket azon konferenciáinkra, amelyekre március 31-éig
történő regisztráció esetén az egyéni résztvevők 20 százalék, a résztvevő cégek munkatársai 25, ha négyen vagy többen vannak, 30 százalék kedvezményben részesülnek.
• Biogáz a jövő energiahordozója
• Biomassza fűtőanyagok a magyar hőenergia piacon
• Bioüzemanyagok alkalmazási lehetőségei
• Épületek energiahatékonysága és felújítása
A TÖOSZ-tag települések képviselői további 10% kedvezményt kapnak!
(Regisztráció esetén szíveskedjenek a formanyomtatvány alján lévő „megjegyzés” ablakba
beírni TÖOSZ-tagságukat!)
Regisztráció lehetséges a www.renexpo-budapest.com honlapon vagy az alábbi elérhetőségeken.
Kongresszus program
Regisztrációs formanyomtatvány
Szeretne tájékozódni az alternatív energiaellátási lehetőségekről?
A kiállításról és kongresszusi részvételről
bővebb információval állunk rendelkezésükre:
REECO Hungary Kft.
1123 Budapest, Győri út 20. • www. renexpo-budapest.com • fax: +36-1-225-2145
Varga István
varga@energie-server.de
tel: +36-1-225-2140

Csorba Viktória
csorba@energie-server.de
tel: +36-1-225-2141

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

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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Az ATEVSZOLG ZRT.
egyik fő tevékenységi köréhez kapcsolódóan végzi
az önkormányzatok kötelező feladatkörébe tartozó, lakosságnál képződő
állati hulladékok hatályos
jogszabályoknak megfelelő
és gazdaságosan működtethető kezelő rendszerének megtervezését.

Vállaljuk pályázati forrás
megszerzéséhez dokumentáció összeállítását, a nyertes pályázatok lebonyolításának koordinálását, megteremtve ezzel a meglévő
dögkút-rendszer felszámolását, kiváltását. Önkormányzati igény esetén
vállaljuk a kiépült kezelőrendszer üzemeltetését is.

Elérhetőségeink:
Cím: 1097 Budapest, Illatos út 23.
Tel.: (+36-1) 348-5190
Fax: (+36-1) 378-2940;
(+36-1) 280-6693
E-mail: atevszolg@atevszolg.hu
www.atevszolg.hu

GÁMÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1124 Budapest, Hegyalja út 146. Tel./Fax: 06-1-3195938 email: gaman@gaman.hu web: www.gaman.hu
Referenciák: Magyarország 34 városában parkolási rendszerek, 6 kórházban vizitdíj automaták
Forgalmazás, szállítás, telepítés, karbantartás, üzemeltetés

Parkolójegy-kiadó automata
ParkLine/TicketLine 2011

Vizitdíj nyugta-kiadó automata
TicketLine economy VDA

Közterületi ﬁzető parkolók számára
- rozsdamentes, polírozott nemesacél ház,
modern technológia
- moduláris felépítés
- érmével (EURO is), chipkártyával ﬁzetés
- pénzvisszaadási lehetőség
- határértékek (papírfogyás, érmekazetta
telítődés, akku kimerülés,
tápfeszültség kiesés) kijelzése
- távfelügyelet, menedzsment rendszer
- számítógépes nyilvántartó és elszámoló
rendszer
- biztonságos trezor pénzkazettának
Bankjegyváltó automaták
Kellékek, kiegészítõk, eszközök, programok

Egészségügyi intézmények, háziorvosi és szakorvosi
rendelő, kórházak számára
- átveszi a vizitdíj/kórházi napidíj nyugtakiadás,
pénzkezelés, elszámolás gondját
- 2–3 példányos nyugta (beteg, intézmény példánya)
- szakorvosi vizitdíj: 300, 600 és 1000 forint
- kórházi napidíj: 300 forint/nap (1–7 napig egy nyugtán)
- nyugták és automatikus elszámolások folyamatos sorszámozása
- orvosszakmai számítógépes hálózathoz csatlakoztatható
- határértékek (papírfogyás, érmekazetta telítődés, akku kimerülés, tápfeszültség kiesés) kijelzése
- kültéri, beltéri felállításra egyaránt alkalmas
- biztonságos trezor pénzkazettának

KINGPARKING garázs és parkolóház sorompós beléptetõ és díjﬁzetõ rendszer
Be- és kihajtási sorompók; vonalkódos jegykiadó terminál; érintésnélküli (proximity) kártya; személybejárati terminál; ﬁzető automata (ﬁzetés érmével, bankjeggyel, chipkártyával, pénzvisszaadás); kiléptető terminál; elkülönített tartós parkolási terület.
Központi vezérlés, elszámoló rendszer; kézi pénztár
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