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Rájöttem,
hogy még ha igazam van is,
azt nem szabad kierőszakolni...
Amíg külön-külön kuncsorgunk
az érdekérvényesítésért,
a kormányzati oldal
joggal mondhatja,
hogy előbb egyezzetek meg...
Nagy Gáborné
dunaföldvári polgármester,
a TÖOSZ társelnöke mondja ezt
a 12–15. oldalon.

Készülőben a TÖOSZ új stratégiája. Cikkünk a 4–5. oldalon.

Az önkormányzati oldal támogatásával parlament elé kerülhet a minisztérium javaslata. (6. oldal)

Az érdekegyeztetés mechanizmusa
az önkormányzatok és a kormányzat
közötti folyamatos együttműködést lehetővé teheti. De nem teszi. (7. oldal)

Cikkünk a 8. oldalon.

A pénzügyminiszternek írt a TÖOSZ elnöke. Levelét a 9. oldalon ismertetjük.

Turisztikai fejlesztések a 19–28. oldalon.
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ÖNkormányzat

A TÖOSZ elnökségének legutóbbi ülésén igen sok
szó esett a szövetség stratégiájáról, jelenlegi (idei
és jövő évi) igazításának kulcsterületeiről és fő irányairól. Mindenekelőtt a stratégia tartalmi kérdéseiről, amelyek között az önkormányzati minimum fogalmának meghatározása különös súlyt kapott, hiszen önkormányzati érdekvédelemről és érdekérvényesítésről
csak akkor van értelme beszélni, ha az önkormányzatok önkormányzásra képesek, azaz valóban önkormányzatok. Mármost milyen finanszírozási, hatásköri, szervezeti és személyi
feltételek szükségesek ehhez legalább? Melyek azok a szolgáltatások legalább, amelyek minden állampolgár számára elérhetővé teendők, függetlenül attól, hogy az országban hol, milyen
és mekkora településen él. Milyen arányú állami támogatásra
van szükség, s ehhez milyen módon és ütemben kell átalakítani
a közigazgatási rendszert, hogy valamennyi települési önkormányzat e legalább-szintet teljesíteni képes legyen?

ÖNKORMÁNYZATI

LEGALÁBB
KÉSZÜLÕBEN A TÖOSZ ÚJ STRATÉGIÁJA
Mindezek okán szorul tisztázásra az önkormányzati minimum (e sorok írójának javaslata szerint az önkormányzati legalább)
fogalma, amely egy új szövetségi stratégia
népszerű tartalmi eleme lehet.

A feladat
A ciklus legfőbb feladata a TÖOSZ számára tagönkormányzatainak érdekeit részint a
Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórum ülésein, ezt megelőzően pedig a többi
országos önkormányzati érdekszövetség körében úgy érvényesíteni, hogy közös nevezőre jusson velük.
Ez igen nehezen teljesíthető feladat, hiszen
társszövetségek többsége meghatározott típusú és méretű önkormányzatokat képvisel,
emiatt különböző érdekeik is lehetnek. A feladat mégis teljesíthető, mert a TÖOSZ által
képviselhető álláspont a tagság sokfélesége
okán óhatatlanul konszenzuson alapul, ilÖNkormányzat



letve, mert a TÖOSZ tömegbázisa a legnagyobb, profi titkársági és szakértői háttere
van, tehát a sokak által támogatott álláspontjának indokoltságához és másokkal való
egyeztethetőségéhez nem férhet kétség.
Márpedig a kormányoldallal szemben
csakis az egységes önkormányzati álláspont
képviselhető hatékonyan.
A hatékony képviselet révén a TÖOSZ
kezdeményezője, majdhogynem irányítója
lehet a változtatásoknak, amennyiben átgondolt és áttekinthető, a tagsággal való interaktív kapcsolat folytán sokak támogatását
bíró stratégiája van.
A kialakítandó stratégiának a TÖOSZ
elnöksége által jóváhagyott, a megyei tagozatokban megvitatandó irányultsága öt
főbb részből táplálkozik. Ezek a részek a tartalmi megfontolások, a szervezeti ügyek,
a kommunikáció dolga, a szolgáltatások sora
és a nemzetközi kapcsolatrendszer.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

A tartalom
A közigazgatási rendszer megújításra szorul, ám az átfogó, teljes körű reform megvalósításához a parlamentben kétharmados
törvényeket kellene alkotni, amire jelenleg
nincs esély. Ezért a TÖOSZ-nak arra kell
törekednie, hogy az önkormányzati átalakítások egyes részleteit feles törvényekkel
lehessen mielőbb megvalósítani.
Kezdeményezőnek kell lennie, hogy a változtatásoknak az önkormányzatok az alakítói, s ne elszenvedői legyenek.
A TÖOSZ továbbra is a hatékony népképviseletben, a helyi ügyek megoldásában,
a korszerű közigazgatási rendszer kialakításában érdekelt, és határozottan fel kell
lépnie az önkormányzatok autonómiáját
veszélyeztető rendelkezések ellen. Az önkormányzati vagyon védelmében és a kiszámítható pénzügyi stabilitás létrejöttéért
kell cselekednie. Szorgalmaznia szükséges
az önkormányzati finanszírozási rendszer,
ezzel párhuzamosan a helyi adók rendszerének felülvizsgálatát, a szubszidiaritás elvének érvényesítését, hogy javuljon az önkormányzati közszolgáltatások színvonala
és a működés hatékonysága.
A TÖOSZ-nak ragaszkodnia kell korábbi
álláspontjához, ami szerint az önkormányzati rendszer átalakítása érdemi decentralizáció nélkül nem lehet eredményes. A polgármesterekre és a képviselőkre vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztését, s ezzel összefüggésben a jegyzők jövőbeni szerepének és az államigazgatási eljárások
rendszerének vizsgálatát kell követelnie.
A TÖOSZ-nak az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerében lobbi és jogszabályvéleményezési tevékenységének erősítésére
kell törekednie, hogy ne születhessen önkormányzatokat érintő kormányzati és parlamenti döntés a szövetség álláspontjának
ismerete nélkül. A jövőben ezért nagyobb
energiákat kell mozgósítani az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága munkájához való kapcsolódásért,
és az egyes ágazati minisztériumok munkatársaival való szakmai együttműködés
erősítéséért.

A szervezeti ügyek
A TÖOSZ ereje, hogy sok tagja van. Ha azonban nem képes belső struktúrájának racionális megszervezésére, a tagság széthúzásának
veszélye fenyegetheti, ezért az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan erősíteni
kell a szövetség belső szervezettségét, hogy
az eddig megszerzett tapasztalatok és értékek

ne vesszenek el. A hatalmas taglétszám miatt
meg kell találni azt a formát, amelynek révén
lehetőség nyílik az elnökség és tagság közötti
személyes kapcsolatfelvételre.
A megyei tagozatvezetőket be kell vonni
a döntések előkészítésébe.
A települési vezetőkkel és a megyei koordinátorokkal történő kapcsolatfelvétel
és szorosabb együttműködés a taglétszámnövelés első szakasza. A TÖOSZ megújulásának fontos lépése, hogy új településeket és önkormányzati vezetőket vonjon be
az érdekképviseleti munkába.
A megújuló, új impulzusokat és önkormányzatokat magába integráló TÖOSZ
szakmai színvonalát is növelni lehet.
Mivel a kormánnyal és a társszövetségekkel folytatott eszmecsere felgyorsult,
s a legkülönbözőbb szakmai dokumentumokat (jogszabálytervezeteket, koncepciókat stb.) a lehető legrövidebb időn belül
kell véleményezni, ezért meg kell erősíteni
a tanácsnokok szerepét, egyben pontosan
meg kell határozni az általuk elvégzendő
szakfeladatokat.
A szakértői hálózatot ki kell teljesíteni, meg kell újítani, hogy alkalmas legyen
a megnőtt feladatmennyiség ellátására.
A fiatal, érdeklődő önkormányzati vezetők szervezett keretek közötti oktatásával
szakmai utánpótlást kell képezni.

A kommunikáció dolga
A jelenlegi szakpolitikai helyzet, az önkormányzati reform, a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórum, valamint az önkormányzati oldal ülései megkövetelik az aktív,
határozott információközlést. A korábbiaknál többször, és hangsúlyosabban kell felhasználni a különböző médiumokat a TÖOSZ álláspontjának közlésére.
A kommunikáció megújítását egyszerre kell elvégezni a külső és a belső területeken.
Kifelé az eddigieknél határozottabb,
s figyelemfelkeltőbb véleménynyilvánításra van szükség. Kommunikációs előnyt kell
szerezni abból, hogy a TÖOSZ a legnagyobb,
a legtradicionálisabb és a legfajsúlyosabb
országos önkormányzati érdekvédelmi szövetség. Ki kell alakítani a közvéleményben
a legnagyobb, autentikus, legitim önkormányzati szervezet imázsát. Törekedni kell
a rendszeres sajtómegjelenésre, és el kell érni, hogy érdemes legyen figyelni a TÖOSZ
nyilatkozataira. Ez következetes, a stratégiai
célokat követő, aktív külső kommunikációval lehetséges.

Mindezzel párhuzamosan javítani kell
a szervezet vezetése és a tagok közötti interaktív kommunikációt, hogy a szövetség tagjai és vezetői egyaránt több információhoz
jussanak, és az együttműködés növelésére
alkalmas interaktív kapcsolat alakuljon ki
az önkormányzatok között.
A TÖOSZ saját kommunikációs eszközeinek két legfontosabb állandó elemében, az ÖNkormányzat című folyóiratban
és a honlapon az információközlés hatékonyságát úgy kell erősíteni, hogy a meglévő erényeik ne csökkenjenek.
Az internetes portál felépítését, kezelhetőségét, arculati megjelenését mindenképpen meg kell változtatni, mert jelen pillanatban a rendszerben lévő információk, adatok
csak nehezen elérhetők.
A folyóiratot abban az irányban kell megerősíteni, hogy hivatkozási alapként, információforrásként jelenjen meg ne csak a szűk
szakma, hanem a közvélemény széles nyilvánossága előtt.
Növelni kell a TÖOSZ jelenlétét és megjelenését az országos médiában, a megyei
lapokban, a helyi médiában, valamint a társ
önkormányzati lapokban is (ÖN-KOR-KÉP,
COMITATUS, Magyar Polgármester, Locálinfó).

A szolgáltatások sora
A TÖOSZ-nak továbbra is rendszeresen segítséget kell nyújtania az önkormányzatok
feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok,
egyéb rendelkezések értelmezésében. Kiemelt szerepet kell kapnia ebben a munkában a Forró drót jogi tanácsadásnak, ami
kiterjed az önkormányzati közalkalmazotti, köztisztviselői, munkajogi jogviszonnyal,
valamint a polgármesteri tisztség ellátásáról
szóló jogviszonnyal összefüggő kérdésekre,
különös tekintettel az utóbbi időkben gyakori jogszabályi változásokra.
Erősíteni kell a szervezeten belüli információáramlás hatékonyságát, így növelni
kell a postai úton terjesztett Hírlevél szerepét. A kiadvány azért fontos, mert sok helyen még mindig nincs internet-hozzáférési
lehetőség.
A postai terjesztésű tájékoztató mellett
egyre jobban kell növelni az elektronikus
hírlevélben elküldött anyagok, információk
arányát. A polgármesterek által megadott email címekre kiküldött hírlevélben a friss,
honlapon is megjelenő tartalmak mellett
a legfontosabb dokumentumok csatolására
is lehetőség van. Ehhez kapcsolódik, hogy
az elkövetkező években minden támoga-

tást meg kell adni a TÖOSZ tagjainknak
az e-önkormányzat, e-közigazgatás megismeréséhez, és folyamatos bevezetéséhez.
A TÖOSZ-nak hatékony tréningeket kell
szerveznie az önkormányzati vezetőket
és tisztségviselőket érintő fontos ügyekben.
A tagönkormányzatok részére partner intézményekkel való együttműködésék révén
ingyenes vagy kedvezményes részvételt kell
lehetővé tenni. Folytatni kell a HEFOP-pályázat keretében többféle témakörben szervezett sikeres polgármesteri képzéseket.
A TÖOSZ országos ügyekben szerevezendő konferenciái a tagok számára továbbra
is legyenek ingyenesek, illetve kedvezményesek.
A pályázatfigyelés mellett, a TÖOSZ-nak
a pályázatok megírásában is támogatást kell
nyújtania tagságának, hogy megbízható,
szakmailag felkészült pályázatírókat, tanácsadókat, menedzsereket tudjanak alkalmazni projektjeik végrehajtásához.

A nemzetközi kapcsolatok
A nemzetközi területen a TÖOSZ tizenöt
éves hagyományaira, és erős személyes kapcsolataira a jövőben is lehet építkezni. A cél,
hogy a TÖOSZ tovább erősítse pozícióját
a nemzetközi önkormányzati érdekvédelmi szektorban.
A külföldi tapasztalatcserére irányuló
tanulmányutak, kiadványok, találkozók,
értekezletek körét az egész tagság számára
elérhetővé kell tenni.
A nemzetközi kapcsolatok felhasználása
révén több lehetőséget kell nyújtani a tagönkormányzatok vezetői számára az önkormányzatiság külföldi megvalósulási formáinak megismerésére.
Kiemelten fontos az Európai Unió intézményeiben, különösen a Régiók Bizottságában, valamint az Európa Tanács mellett
működő Európai Helyi és Regionális Közhatóságok Kongresszusán (CLRAE) való
részvétel. Az Európai Települések és Régiók
Tanácsával (CEMR) a TÖOSZ aktív kapcsolatát fenn kell tartani, ekként segítve a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában jelentős
szerepet vállaló tagságát. A TÖOSZ részvételét növelni kell a Közép- és Kelet-Európai
Országok Önkormányzatainak Hálózata
(LOGON) és a Helyi Önkormányzatok Információs Hálózata (LOGIN) szervezeteiben.
A hazai országos önkormányzati szövetségek nemzetközi együttműködésének erősítése 2007-ben a TÖOSZ egyik fontos feladatává vált.
A.G.
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ÖNkormányzat

Március végéig volt lehetőségük a települési
önkormányzatoknak kistérség-alakítási kezdeményezéseik, illetve kistérségváltoztatásra
irányuló igényeik bejelentésére. A határidőig
összesen negyvenegyen átsorolási kérelmükkel fordultak a szakminisztériumhoz, s tizennégyen szerettek volna kistérséget tudni maguk körül. Felterjesztettek két
székhelyváltoztatási és egy névváltoztatási kérelmet is. A felterjesztésekre épült az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium szakértőinek javaslata, amelynek kialakítása
előtt megismerték az érintett kistérségi társulások, a megyei
és a regionális fejlesztési tanácsok, a regionális közigazgatási
hivatalok vezetőinek, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal munkatársainak álláspontját.

KISTÉRSÉGI
STABILITÁS
A misztériumi javaslatot tárgyalta
meg április 24-én a Kormány–Önkományzatok Egyeztető Fóruma,
s miután az országos önkormányzati
szövetségek vezetői egyetértettek vele, kormány-előterjesztésként kerülhet júliusban a parlament elé. Az előterjesztés szerint a 168 kistérség helyett 173 lesz az országban, s ha ezen
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a számon bérmilyen ésszerű, esetleg
politikai megfontolásból változtatnak is a törvényhozók, a kistérségi
rendszer stabil marad, mert a kistérséget váltó 35 települési önkormányzat aránya a maradók alig több mint
egy százaléka.
A Fonyód helyett Balatonlellét,
illetve Hajdúhadház helyett Nyír-

adonyt kistérségi székhellyé javasló
kezdeményezéseket a minisztériumi
szakértők nem támogatták, egyetértettek viszont azzal, hogy a kapuvári
kistérség neve ezen túl Kapuvár–Beled Kistérség legyen.
A 41 változtatási kezdeményezésből a minisztérium hatot azért nem
támogatott, mert átsorolás esetén
a változtatást igénylő települési önkormányzat vagy nem lenne határos
az új térséggel, vagy az átsorolás a kistérségben maradó településeket szakítaná el a térségüktől.
Az új kistérségi kezdeményezések
közül a szakértők nem tartották indokoltnak a Lövő és Iván, a Polgári, a Kemecse, a Harkány, a Hévíz, a Devecser,
a Bóly és a Zalalövő székhelyű szerveződések támogatását, támogattak
viszont hatot. A támogatottak közül
kettő a legtöbb települést magába foglaló kistérségek lebontására irányult.
Az egyik 20 településsel a Pacsa székhelyű, a másik 21 településsel a Kadarkút székhelyű kistérség. A Zalakaros székhelyű kistérség 16 településsel
ugyancsak nagy létszámú kistérségből
táplálkozna. A 11 településsel létrejövő
Záhony központú új kistérség támogatottságát különleges földrajzi helyzetének köszönheti. Érd megyei jogú
város négy, a budaörsi kistérségből kiváló település központjává válhat (ám
a budaörsi kistérség településszáma
a pilisvörösvári térségből hozzá kerülő
települések miatt nem változna). Hatodikként Debrecen megyei jogú város
(amely formálisan eddig is kistérség
volt, de nem tartoztak hozzá települések) a hozzá kerülő hat település révén
valódi kistérségközpont lehet.

Az helyi önkormányzatokról szóló törvény, összhangban az alkotmánnyal, az önkormányzati
jogok védelmére, valamint az önkormányzatok érdekképviseleti szervezeteinek létrehozatalára vonatkozó leglényegesebb előírásokat tartalmazza. A jogi szabályozás az önkormányzatok
és szövetségeik részére lehetőségeket rögzít, a megvalósítás részletszabályaival tizenhét éve adós.
Az elmúlt bő másfél évtizedben a kormány és az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek
közötti egyeztetés többnyire látszólagos volt. A 2007. évi költségvetés érdemi egyeztetésének elmaradása után
azonban 2006. december 14-én megalakult a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF), amelyet
egyik oldalról az 1121/2006. (XII. 12.) számú kormányhatározat, a másik oldalról az országos önkormányzati
szövetségek egyetértése hozott létre. Ezáltal megteremtődött az érdekegyeztetés intézményesített mechanizmusa, amely az önkormányzati szféra és a kormányzat közötti folyamatos szakmai és szakmapolitikai együttműködést lehetővé teheti. De nem teszi.
A KÖEF elnöke, dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter, míg az önkormányzati oldal első soros elnöke, egyszersmind a KÖEF társelnöke, dr. Gémesi György, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke lett. Az elmúlt öt hónapban
két alkalommal – március 8-án és április 24-én – volt plenáris ülés
és május 14-én megtartotta alakuló ülését a KÖEF szakmai munkacsoportja is, amelynek feladata az önkormányzati rendszer továbbfejlesztési irányainak kidolgozása. A munkacsoportban – amelynek
vezetője dr. Balázs István minisztériumi főosztályvezető – hét kormányzati és hét önkormányzati szakértő vesz részt.
Miközben a két oldal a saját
sorait rendezte, továbbra is látszólagos maradt az egyeztetési
folyamat; a kormányzati és önkormányzati szereplők a különféle érdekegyeztető tanácsokban
gyakran olyan jogszabálytervezetekről folytattak „vitát”, amelyekben már megszületett a döntés. (A KÖEF-ben legutóbb például
az egyes oktatási tárgyú törvények módosítása volt a megbeszélés
egyik témája, noha a törvényjavaslatot a kormány már benyújtotta
a parlamentnek.)
A kormányzatnak ez a fajta előre rohanása több szempontból is
veszélyes.
Egyrészt nem teszi lehetővé, hogy az egyes jogszabályokat alkalmazók kifejthessék szakmai érveiket, így a megszülető normák végrehajtása akadozhat. Másrészt a törvények esetében, mivel többnyire csak
a kormány döntését követően nyílik lehetőség az érdemi vélemények
kifejtésére, az önkormányzati szempontok parlamenti megjelenítése
bekerül a pártpolitikai erőtérbe, ami az egyes szakmai álláspontokat is
pillanatokon belül politikai síkra terelheti. (Az már csak hab a tortán,
hogy az országgyűlési képviselők által benyújtott módosító indítványok tartalmi egyeztetésére egyáltalán nincs intézményesített lehetőség, noha a kormányok gyakran egyes parlamenti képviselőikkel
terjesztetik be a módosított kormányzati álláspontot.)
Nem történt érdemi változás a jogszabálytervezetek véleményezésére adott határidő kérdésében sem, így az önkormányzati szövetségeknek nem marad kellő idő a tagsággal és a gyakorlati szakemberekkel való egyeztetésre.
A kormányzati oldal által diktált tempót egyelőre az önkormányzati oldal nem volt képes felvenni, amelynek következtében igazán
érdemi vita a plenáris üléseken nem alakult ki.
Az érdemi egyeztetés hiányosságai nem csupán a kormányoldalra
jellemzőek, hanem az önkormányzati oldalra is. Érdemi szakmai

vita csak azonos felkészültségű szereplők között lehetséges. Ahhoz,
hogy az önkormányzati érdekek képviseletére hivatott szervezetek
közössége valódi tárgyaló fele legyen a kormányzatnak, mindenképpen meg kell erősíteni e közösség szakértői bázisát.
Az a mindennapok gyakorlatából jól látható, hogy a hét szövetségnek jelenleg nincsen átütő szakmai ereje. Annak nincs is értelme,
hogy valamennyi szövetség valamennyi szakmai kérdésben külön
szakértőket foglalkoztasson. Közös szakértői csapatra van szükség,
amelyik minden felmerülő, az önkormányzatok életét befolyásoló
kérdésben képes gyorsan, szakszerűen és a gyakorlatra orientáltan
választ adni. Ehhez viszont az
kell, hogy a szövetségek osszák
meg egymás között a munkát,
vagyis pontosan lehessen tudni,
hogy melyik szövetség melyik
típusú ügyet gondozza. Példaértékű, hogy a közös nemzetközi ügyek koordinálását illetően
sikerült megállapodni a hét szövetségnek: a jövőben ezt a munkát
a TÖOSZ végzi. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes szövetségeknek
nincs dolga a nemzetközi szintéren, „csupán” annyit jelent, hogy
a nemzetközi szervezetekben a közös magyar önkormányzati érdekek megjelenítése az eddigieknél szervezettebb lehet.
Munkamegosztás és megosztott munka elvégzése esetén hatékonyabbá válhatna a közös érdekképviselet. Ehhez a szövetségek vezetői között bizalomra van szükség, illetve a közös érdekből végzett
munkáról folyamatosan tájékoztatni kell a többieket, valamint lehetőséget kínálni számukra a munkába való bekapcsolódásra. Az egyes
szakterületekért felelős szövetség egyben betöltené az adott érdekegyeztetési tanácsban is a képviselői, illetve szóvivői szerepet.
A szövetségek közötti vitákat belül, egymás között kell lefolytatni.
A jövőben arra kell törekedni, hogy a KÖEF plenáris ülésén az önkormányzati oldal egységesen lépjen fel. A közös álláspontot az adott
kérdésért felelős szövetség elnöke tolmácsolhatná, így mindegyik
szövetség szerephez és megjelenéshez jutna.
A szövetségek közötti belső munkamegosztás kialakítása nem
várhat sokáig, mert ellenkező esetben az egyeztetés terméketlen
marad. Márpedig a helyi önkormányzatok abban érdekeltek, hogy
hatékony és egységes legyen a képviseletük.
A szakmai megalapozó, jól szervezett háttérmunka segítheti
az egységes országos önkormányzati érdekképviseleti szervezet kialakulását is. Erre most van esély, közös felelősségünk élni vele.
Dr. Zongor Gábor
a TÖOSZ főtitkára
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A fejlesztési célú pályázatok általánossá válásával egyidejűleg nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarországi önkormányzatok jelentős része nem rendelkezik kellő mennyiségű saját fejlesztési
forrással, azaz önerővel. Önerő híján viszont nem lehet pályázatot benyújtani a siker reményében, még
akkor sem, ha amúgy a projekt utóbb fenntarthatónak bizonyulna.

ÖNERÕTLEN
ÖNKORMÁNYZATOK
A fejlesztésre fordítható saját önkormányzati forrás hiányának felismerése vezette a kormányt, amikor megalkotta a közkeletű nevén EU Önerő
Alap támogatásáról szóló rendeletét. A támogatási rendszer pontosan
meghatározta a feltételeket, amelyek
teljesülése esetén a pályázó önkormányzatok ígérvényt kaptak önerejük
támogatására. Ezzel a normatív támogatási rendszerrel kiszámíthatóvá
és garantálttá vált az önerő kormányzati kiegészítése. Emellett azonban
ez a fajta támogatási rendszer a tehetősebb önkormányzatok számára is
nyújtott önrész-kiegészítést, amely
kisebb százalékarányú volt, mint
a hátrányos helyzetű településeké,
viszont az adott projektek költsége
lényegesen nagyobb volt, amiért is
a nagyok „kis arányú” támogatása is
sok kicsi „nagy” támogatását emésztette fel.
A miniszterelnök tavaly júniusban, a TÖOSZ szentendrei küldöttgyűlésén bejelentette, hogy az önerő
támogatás rendszerét úgy változtatják meg, hogy csakis a rászorult önkormányzatok részesülhessenek a kiegészítő támogatásból, a tehetősebbeknek maguknak kelljen kigazdálkodniuk a sajáterőt. Az igazságosabb
támogatási rendszerre való áttéréssel
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akkor és ott az önkormányzati vezetők egyetértettek.
A TÖOSZ 2007. május 16-ai elnökségi ülése megtárgyalta a közigazgatási egyeztetés céljából megküldött „az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2007. évi támogatásának rendjéről” szóló ÖTM rendelet
tervezetét. Az elnökségi ülésen több
kérdés merült fel a rendelettervezet
alkalmazásával és annak hatásával kapcsolatban. Az elnökség megállapítása szerint a véleményezésre
megküldött rendelettervezet önkormányzati szempontból jelentős veszélyeket rejt. Az új rendelet címzettjei
értelemszerűen a hátrányos helyzetű kistérséghez tartozó, illetve hátrányos helyzetű önkormányzatok,
valamint a társulások. A megjelölt
kedvezményezettek köréből kikerülő
települések egy része viszont szintén
rászorulna a kiegészítő támogatásra, és segítség nélkül nem lesz képes
előteremteni a saját erőt, amelynek
következtében nem tud uniós forrásra pályázni. Így az elvileg nem hátrányos helyzetű települések egy része
kerül tartósan hátrányos helyzetbe,
ami indokolatlanul kiszorítaná őket
a pályázók köréből.

Veszélyes továbbá, hogy a normatív
jellegű pályázati rendszert fel kívánják váltani az „elbírálásos” eljárással, ami összefügg azzal is, hogy idén
az önerő alap – a korábbi évektől eltérően – nem felülről nyitott, így ebben az évben 10,1 milliárd forint áll
elvileg rendelkezésre, ugyanis a korábbi évek ígérvényei következtében
az idei pénz mintegy fele már lekötött forrás.
A normatív elosztási rendszer változása mellett további gond az úgynevezett ígérvényi rendszer megszűnése. Még a hátrányos helyzetű
települések pályázatai esetében sem
lehetnek biztosak az önerő-kiegészítésben, aminek következtében vagy
nem fognak pályázni, vagy a nyertes pályázataikat lesznek kénytelenek visszaadni a tényleges saját forrás
elégtelensége miatt.
A TÖOSZ elnöksége annak érdekében, hogy a 2007–2013 közötti
uniós források önkormányzatok általi felhasználása a lehetőség szerint
a legteljesebb mértékű legyen, olyan
támogatási szabályozás kialakítását
szorgalmazza, amely ezt hosszú távon garantálja. Mivel az uniós pályázatok kiírásának várható időpontja
az év negyedik negyedévére tehető,
így amennyiben az „önerő” rendeletet
májusban nem fogadják el, senkinek
az érdeke nem sérül. Fontos viszont,
hogy mindazon önkormányzatok
és önkormányzati fejlesztési programok részesülhessenek önrésztámogatásban, amelyek arra valóságosan
rászorultak.
Az elnökség álláspontja szerint országos érdek, hogy a kellő mértékű
önrész hiánya miatt egyetlen fejlesztési projekt se hiúsuljon meg, amely
egyébként hosszú távon fenntartható lenne.
Az elnökség mindezek alapján javasolta az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek, hogy a rendelet tervezetét a Kormány–Önkormányzatok Érdekegyeztető Fóruma
legközelebbi ülésén tűzze napirendre, és a rendeletet csak ez után alkossa meg. Az országos önkormányzati
szövetségeknek pedig azt javasolta
a TÖOSZ elnöksége, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Z. G.

harco

Talán nincs is olyan országos sajtóorgánum,
amely a dél-koreai Hankook Tire Ltd. hatalmas dunaújvárosi (rácalmási) beruházásáról nem közölt semmi szenzációt, vagy éppen
botrányosnak mondható információt. A magyar sajtó valósággal Hankookosodott, mégpedig nem azért,
mert a Hankook Tire Magyarország Kft. által működtetett,
több mint 130 milliárd forintos költséggel egy 56 hektáros területen felépülő, összesen 158 ezer négyzetméteres üzemben
az évtized végétől évente 10 millió darab, különböző típusú
gumiabroncsot gyártanak majd, nem azért, mert a távol-keleti kis tigrisek magyar cége ebben országban több tucatnyi
vállalkozóval kötött – összességében milliárdos nagyságrendű
– beszállítói szerződést, s rengetegen remélhetnek jó üzletet
a dolgozók étkeztetésétől, szállításától, mi több, egészségügyi
ellátásától is, azaz nem a pozitívumok késztették az újságírók
hadát cikkek írására, hanem a panamázás gyanúja. Szó se
róla, Dunaújváros városfejlesztési alpolgármesterének a területvásárlással összefüggésben, különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentésére a Fejér
Megyei Rendőrfőkapitányság elrendelte a nyomozást, s napjainkra az ügyet a Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe vonták. Egyelőre nem tudni, hogy a történtek valóban krimibe
illenek-e, avagy a politika próbál-e kriminalizálni egy sikeres projektet.

TÖOSZ-LEVÉL

HANKOOK-ÜGYBEN
Ebben a helyzetben azonban igazán
nagy bátorság kellett ahhoz, hogy a
TÖOSZ új elnöke a szövetség képviseletében Hankook-ügyben a pénzügyminiszter szakmai álláspontját levélben kérje. Márpedig ezt tette.
Megírta, hogy Dunaújváros és Rácalmás önkormányzatának képviselőtestülete szerződést kötött egymással,
amire azért volt szükség, mert Dunaújváros nem rendelkezett megfelelő területtel, amit a vállalkozásnak
átadhatott volna, Rácalmás rendelkezett ilyen területtel, viszont a cég
letelepítéséhez szükséges infrastruk-

túrával nem. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint Rácalmás
területet ad, Dunaújváros pedig kiépíti az infrastruktúrát.
A két település közötti szerződés
teljesedésbe ment, a multinacionális
cég letelepítése folyik, előzetes prognózisuk szerint – amely az általuk legyártandó abroncsok mennyiségére
és azok értékesítéséből származó árbevételre vonatkozott – milliárdos
nagyságrendű iparűzésiadó-bevétel
várható. Amelyen a két önkormányzat a megállapodás szerinti arányban
osztozik.

Hol itt a gond? Mihez igényelte
a TÖOSZ elnöke a pénzügyminiszter szakmai álláspontját?
A probléma abból adódik, írta,
hogy a vállalkozás egésze Rácalmás
közigazgatási területén helyezkedik
el, tehát – mind a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény, mind az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján – az adó beszedésére
Rácalmás önkormányzatának adóhatósága köteles és jogosult. A Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatóságának szakmai álláspontja szerint Rácalmás községet sújtja
majd az adóerő-képesség számítása,
és teljesen indifferens, hogy az iparűzési adó realizálását követően, abból mennyit ad át Dunaújvárosnak
(65 százalékot – a szerk.). Rácalmás
jelentős mértékű anyagi veszteséget
szenvedhet tehát, amiért az adóerőképességet csak velük szemben kell
számítani.
Tekintettel arra, hogy ilyen jellegű megállapodás még nem fordult
elő, levelében a TÖOSZ elnöke természetesnek vélte, hogy a kincstár
helyi képviselői ezt az álláspontot
közvetítették a rácalmási képviselőtestületnek.
A két település képviselő-testülete
közötti megállapodást azonban precedensértékűnek tartotta, s megírta,
hogy szerinte az ehhez hasonló megállapodásokat a kormányzat részéről
a jövőben ösztönözni kell.
Levelében jelezte, hogy amennyiben szükséges, országgyűlési képviselőként törvénymódosítási javaslatot
terjeszt elő.
Egyrészt annak érdekében, hogy
a jogszabály más önkormányzatokat
is ösztönözzön összefogásra, munkahelyteremtő vállalkozások letelepítése céljából, amelyek adóbefizetéseikkel az önkormányzatok költségvetési
pozícióit javítják. Másrészt, ha ilyen
megállapodások alapján több önkormányzat összefogása sikerre vezet,
ne állhasson elő olyan helyzet, hogy
közülük bárki is érdeksérelmet szenvedjen az állami szabályozórendszer
merev alkalmazása miatt.
A TÖOSZ elnöke megírta még,
hogy ha igény van rá, a jogszabályelőkészítő munkába a szövetség szakértői bekapcsolódnak.
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Dióssy László környezetgazdasági szakállamtitkár a TÖOSZ május 16-ai elnökségi ülésének meghívottja volt. Azzal kezdte mondandóját, hogy a szövetség exelnökeként szinte otthon érzi magát, s a napirendi pontokat csaknem
megszavazta. Nem árulta el, hogy ő KEOP AKTÍV-nak nevezett országos
népszerűsítő kampány kormányzati frontembere, aki a Környezet és Energia Operatív Program ismertetési céljából tartott regionális rendezvények mindegyikének
előadója volt. Viszont a KEOP ismertetésében részesítette a kibővített elnökségi ülés résztvevőit. Előadásából az alábbiakban közlünk részletet.

KEOP
AKTÍV
A TÖOSZNAK
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) az Európai Unió Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum. A KEOP
a 2007–2013 közötti Európai Uniós
költségvetési tervezési időszakra vonatkozó ÚMFT horizontális céljának
végrehajtását szolgáló operatív program. Ez a cél uniós terminológia szerint „a környezet fenntartható hasz-

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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nálata”, amely a Nemzeti Stratégiai
Referencia Keret (NSRK) része.
Az ÚMFT és ezen belül a KEOP
a parlament által 2005-ben elfogadott
két legfontosabb magyar fejlesztéspolitikai dokumentumra {Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció [96/2005.
(XII. 25.)], Országos Területfejlesztési
Koncepció [97/2005. (XII.25.)]} építve
mutatja be az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából
származó támogatások 2007 és 2013
közötti tervezett felhasználását.
Az ÚMFT eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezeti és Energetikai Operatív Program
alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének segítése, a biztonságos, tiszta és jó minőségű környezet, az egészségesebb, hosszabb
és teljesebb emberi élet lehetőségének
megteremtése.
A kormány megbízásából a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2006. december 20-án hivatalosan benyújtotta az Európai Bizottságnak az Új
Magyarország Fejlesztési Terv 15 operatív programját (köztük a Környezet és Energia Operatív Programot)
bemutató dokumentumokat. Az EU
eljárása szerint a beadott dokumentumok alapján hivatalos tárgyalások
kezdődtek meg a bizottsággal.
A KEOP végrehajtásához kapcsolódó akcióterveket a miniszteri ér-

tekezlet 2007. április 4-én elfogadta
és megküldte a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnek. A dokumentumok
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján elérhetőek.
A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indul ki, hogy:
 a környezetvédelem erősítése –
az egyes környezet-, természetvédelmi és vízügyi problémák megoldása,
valamint a kapcsolódó intézkedések
révén – mind rövid, mind hosszú távon segíti az életminőség javulását,
 a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe
vevő fejlesztése előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez,
 a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata segít
előre lépni a fenntartható fejlődés irányába és javítja az ország versenyképességét,
 a fentiek térben megfelelő kialakítása segíti a régiók, különösen a hátrányos helyzetű térségek kulturális és természeti örökségének védelmét, fejlesztését, valamint lehetőséget nyújt fokozottabb részvételükre
a gazdasági fejlődésben.
A Környezeti és Energetika Operatív Program fejlesztései megalapozzák Magyarország gazdasági versenyképességének erősödését és társadalmi jólétének növekedését. Ezekhez
a fejlesztésekhez kapcsolódva tovább
javítható számos termelő és szolgáltató szektor teljesítménye és bővíthető a foglalkoztatás. A bennünket
körülvevő környezeti és természeti
rendszerek megóvása és körültekintő
fejlesztése az emberi életminőség javításának egyik alapfeltétele, és egyben
a fenntartható gazdasági és szociális
fejlődés meghatározó tényezője.
A Környezet és Energia Operatív
Programban megfogalmazott fejlesz-

Támogatási összeg,
Mrd Ft*

Prioritás
1. Egészséges tiszta települések (hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, vízbázisvédelem és ivóvízminőség-javítás)

513,6

2. Vizeink jó kezelése (jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása, vizeink
mennyiségi és minőségi védelme, a vizek további szennyezésének megakadályozása, a VKI végrehajtásának állami intézkedései)

338,7

3. Természeti értékeink jó kezelése (közösségi jelentőségű és védett
természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése,
élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése, vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklése, az erdei iskola hálózat fejlesztése)

31,8

4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

45,1

5. Hatékony energiafelhasználás (önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonú középületek energiafelhasználásának a korszerűsítése, a
távhőellátó-rendszerek korszerűsítése, vállalkozói területeken megvalósítandó energetikai korszerűsítések)

30,5

6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése (fenntartható termelés, fenntartható fogyasztás elősegítése, az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések)

32,6

7. Projekt-előkészítés

45,5

8. Az operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai
segítségnyújtás)

15,8

Összesen

1053,6

*2004-es áron, 265 Ft/euró árfolyamon, 15%-os nemzeti társfinanszírozás figyelembevételével

tések célja, hogy mérsékelje hazánk
környezeti problémáit, ezzel javítva
a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz való
alkalmazkodását.
A Környezet és Energia Operatív
Program stratégiáját és az egyes területek közötti forrásmegosztást az európai unió előírásainak megfelelően
lebonyolított partnerségi egyeztetések
eredményeként kell véglegesíteni.
A Környezet és Energia Operatív
Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékeljék hazánk
környezeti problémáit, javítván a társadalom életminőségét és a gazdaság
környezeti folyamatokhoz való alkalmazkodását.
A környezeti problémák társadalmi, gazdasági és természeti okokra
vezethetők vissza. A KEOP helyzetelemzése feltárja a környezeti problémák okait, az okok hatótényezőit
és bemutatja a kialakult környezeti
állapotot.
A hatékony, megelőző beavatkozásokat elsősorban az okok szintjén kell
megtalálni, de bizonyos mértékben
szükséges a hatótényezők megfelelő
kezelése. A megelőző környezetvédelemre való áttérés fontos eszközei a

kedvező környezeti állapot fenntartására irányuló beavatkozások is.
A KEOP középtávon tartalmazza a szükséges fejlesztéseket, ezért
a helyzetelemzés feladata, hogy meghatározza a középtávon legsürgetőbb
problémákat.
A KEOP mellett más ágazati operatív programok is tartalmaznak olyan
fejlesztéseket, amelyek a helyzetelemzésben feltárt problémákat kezelik
(például a közlekedéssel kapcsolatos
problémák kezelése a Közlekedési
Operatív Program fejlesztésein keresztül valósul meg).
Emellett egyes környezeti fejlesztéseket regionális szinten kezelnek
a Regionális Operatív Programokban.
Dióssy László környezetgazdasági
szakállamtitkár előadásában feltételezte, hogy a KEOP pályázataihoz
az uniós követelmények okán az eddiginél nagyobb arányú önrész szükségeltetik.
Hozzá tette, hogy a maga részéről
mindent megtesz annak érdekében,
hogy az önrész-kiegészítésre fordítható és elnyerhető állami támogatás
mértéke is növekedjen, s hogy ez az állami kassza felül nyitott legyen.

A KÖLLNER-EMLÉKDÍJ
JAVASOLT(AK)RA VÁR
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége 2000. évi
rendkívüli küldöttgyűlése által
egykori főtitkára emlékére alapított legrangosabb TÖOSZ-kitüntetés, a Köllner Ferenc-emlékdíj javasolt(ak)ra vár.
Az emlékdíj elnyerésére olyan
személyt lehet javasolni, aki az önkormányzatokért végzett munkában tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújt. A kitüntetendő(k)re
a TÖOSZ-tag önkormányzatok
tisztségviselői és képviselő-testületi tagjai tehetnek írásos és indokolt javaslatot.
A javaslattétel határideje 2007.
június 30.
Az emlékdíj oklevél, amelyhez
pénzjutalom jár, s évenként legfeljebb két személy nyerheti el.
Odaítéléséről a TÖOSZ elnöksége dönt.
A szeptember 30-ai önkormányzatok napja alkalmából tartandó rendezvényen, ünnepélyes
körülmények között adják át.
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Beszélgetés Nagy Gábornéval, a TÖOSZ dunántúli társelnökével
Csendes arcát mutatja vasárnap délután Dunaföldvár. A főtéren járókelők korzóznak, a kávézók
teraszai megtelnek, a vendéglőkben is nyitva tartást követel a forgalom. A városháza zárva lenne
ilyenkor, bár ezúttal beljebb kerülhetek, mert a polgármester asszonnyal a hivatalában találkozunk.
Vasárnap? Nem normális időpont sem neki, sem nekem. A pihenés
vagy a hobbi ideje volna, pitét süthetnénk, vagy heverhetnénk a kerti lugas árnyékában egy príma könyvvel a kezünkben. De Nagy Gáborné elfoglalt, külföldre készül, már csomagol, alig tudott bezsúfolni
idejébe egy beszélgetésre való órát.
A kovácsoltvas korlát mellett tekeredő, fényesre járt lépcső ódon folyosóhoz vezet, csend van, csak a galambok
telepednek meg az ereszen, jelezve,
hogy fittyet hánynak az ügyfélfogadási időre. Nagy Gáborné érintésére halkan felsurrog a számítógép, és a monitoron megjelenik az újvárosi híd képe, amint – ritka pillanat – a karcsú
kosárfüles szerkezetet úsztatják helyére megannyi tolóhajóhoz rögzítve.
Dunaföldvár eddig arról volt nevezetes, hogy itt épült az első dunai híd
(aminek most vetélytársa születik);
aki azonban nem az útikönyvekből ismeri e helyet, az más értékeit ismerte
meg: a hangulatos kisvárost, a – szó
szerint is – virágzó települést.
– Nekem már a szüleim is itt születtek, nem túlzás mondanom, hogy
ÖNkormányzat
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ezer szállal kötődöm ide – mondja
Ica, és szaporán sorolja a település ismérveit, méghozzá tucatnyi év erőfeszítéseit összegezve, merthogy ősszel
negyedik ciklusát kezdte a függetlenként újból megválasztott polgármester asszony. – Főként az infrastruktúrát befolyásoló fejlesztések valósultak meg: elkészült a város teljes
gáz- és szennyvízvezeték-hálózata,
kiépült a telefon-, internet- és kábeltelevíziós csatorna, saját beruházásként
korszerűsítettük az utak burkolatát.
Emellett állami segítséggel megújult
a híd, átadtuk az elkerülő utat, a várost átszelő 6-os út felújítása hamarosan befejeződik, és már csupán tíz kilométerre van tőlünk az épülő M6-os
átadott szakasza. Az egykori szovjet laktanya látványos átalakuláson

ment keresztül, ipari és lakóparkot
hoztunk létre: óvoda, szakiskola, idősek otthona és 240 lakás épült benne. Az autópálya-építés élénkítette
ugyan a befektetők érdeklődését, de
nem az ipari park területén, hanem
annak közelében jött létre két nagy
beruházás: az Agro-Grain a kikötőt
fejlesztve gabonatárolót, a Lukol Oil
pedig 12 millió literes üzemanyagtárolót épített, a dunai hajózásra alapozva. Támogatjuk a beruházásokat,
hívjuk és várjuk a befektetőket, mert
szükségünk van a jelenlétükre: a másfél milliárdos költségvetésünkben jelenleg csupán tíz százalékot képvisel
az iparűzési adó, az egyensúly megteremtéséhez – az egyre szűkülő források ellensúlyozásaként – stabil bevételek kellenek.
A város utcáit járva az embernek eszébe sem jutna a költségvetési
egyensúlyra gondolni, pedig a nézelődő beszédes képeket rögzíthet. A házak elé tákolt standokon őstermelők
portékái kínálják magukat, ez sejtet
valamit a város gazdasági szerkezetének arányaiból: a legtöbben kistermeléssel és kereskedelemmel foglalkoznak. Sokan kirándulnak ide a közelből, főként Dunaújvárosból, hogy

nassoljanak a cukrászda messze földön híres finomságaiból, vagy böngésszenek a szombati vásárok semmi mással össze nem hasonlítható
kínálatában (aki az illat nyomában
a lacipecsenyést kutatja, miközben
réz gyertyatartóra alkuszik a árussal,
az tudja, miről beszélek: nem a kínai
ruhák és műanyag játékok harsány
börzéjéről).
A város amúgy felemás. Vert falú
parasztház burjánzó vadrózsabokorral, és sokmilliót érő villa metszett
sövénnyel és nemes tujákkal éppúgy
utunkba akad, lám: van is pénz, meg
nincs is.
– Eddig még nem volt veszteséges
az önkormányzat működése – válaszol faggatózásomra Nagy Gáborné.
– Tavaly átmeneti konstrukcióban,
hitel felvételével sikerült egyensúlyban tartani a kiadásokat, idén azonban súlyosabb gondok elé nézünk.
Főként az oktatási normatívák csökkenése billenti fel a mérleget, aminek
a helyzetét roppant nehéz megszilárdítani. Vannak területek, amelyekben
a két közeli községgel, Bölcskével és
Madocsával együttműködünk. Ilyen
a támogató-, illetve a gyermekjóléti
szolgálat, valamint a jelzőrendszeres házi beteggondozás, és létezik egy
bűnmegelőzési társulás. Nemrég tárgyaltunk a két település polgármestereivel, és szóba került a bölcsőde
közös fenntartása. Dunaföldváron
van bölcsőde, a nyilvántartás szerint
teljes létszámmal működik, csakhogy
gyakorta sok a beteg, így nincs kihasználva, be tudná fogadni a bölcskei és madocsai gyerekeket. Tárgyaltunk az iskolák lehetséges társulásá-

Kisvárosi emelkedő

ról is. A családsegítő szolgálat esetében sincs más út, most még önállóan
látja el mindenki a feladatot, emiatt
együttesen nyolcmillió forint normatívától estünk el idén. Nem tudjuk kihasználni a társulás adta előnyöket.
Elég csak ránézni a térképre, s meglátjuk az okát. Dunaföldvár Budapesttől 90 kilométernyire délre, a Duna jobb partján van. Három megye
– Tolna, Fejér és Bács-Kiskun – határán, három régió közé ékelődik. Jóllehet, Előszállás csak tizenhat kilométer ide, de más régió, más megye.
– A régiós határok erősen szabályoznak, ezért a kistérségi szerepkör esetünkben nem tud kiteljesedni – mondja Nagy Gáborné. – Az
intézményfenntartó társulások kialakításánál a szomszéd településekkel való együttműködés kiegészülhetne a vonzáskörzetbe tartozó, de
más megyék községeivel. A feltételes
mód a legtöbb gondot az egészségügyben generálja. A múlt év januárjától uniós előírás szabja meg az orvosi ügyelet díját, ezért ezen a téren
elkerülhetetlen volt a kistérségekhez
tartozó települések összefogása. Nálunk két gyermek- és négy háziorvos
jöhetett szóba az ügyeleti rendszer
megszervezésekor. Az orvosi ügyelet
tehát Paksra került, s bár nagyságrendekkel olcsóbb így a működtetés,
nehéz megszokni, hogy nem helyben
van. Tavaly avattuk fel városunkban
a két kocsiállásos mentőállomást,
amelynek révén a sürgős esetek ellátása felgyorsítható. Ám a logikának és a gazdaságosságnak, no meg
a több évtizedes gyakorlatnak mond
ellent, hogy a súlyponti kórházak ki-

Eget bökdöső templomtorony

alakításánál Földvárt nem Dunaújvároshoz, hanem a hatvan kilométerre
lévő Szekszárdhoz sorolták. A testület
tárgyal, kérvényez, de nem sok biztató jelet tapasztalok. Ha az orvos a dunaújvárosi kórházba utalja a beteget,
akkor talán el is látják, amennyiben
a teljesítményvolumenbe belefér, ám
ha az betelt, akkor a betegnek fizetnie
kell, vagy Szekszárdra utaznia. Képzeljen el egy sürgős esetet, vagy akár
egy családot, ahol a hozzátartozóknak hatvan kilométert kell utazniuk
egy látogatásért...
Elképzelem. Aztán sóhajtunk nagyot, és sokatmondóan összenézünk.
Dunaföldváron kilencezerkétszáz lakos él, Ica csak egy a polgárok közül,
két fiúval és négy unokával. A csend
után más mederbe terelődik a beszélgetés, arról kérdezősködök, mije van
Földvárnak, ami csak az övé, s melyek azok az adottságai, tulajdonságai, amelyek másutt nincsenek. Felelnie sem kellene, mert látni és érezni.
Most például az Öreghegy fölé haragos felhő kúszik, árnyékának sötét
pamacsai megannyi árnyalattal festik
meg a zöldet. Élesebb lesz a kálvária
sziluettje, a templomtornyok az eget
bökdösik, s karéjukban szinte életre
kel a Török-torony. Tövében meghitt
utcácskák kanyarognak, a hatalmas
kocsikapuk a felvidéki városokat idéA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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zik, a pincesor lankája pedig – hej, ha
beszélni tudna! – romantikát kínál.
Dunaföldvárnak zamata van. Olyan,
mint – leírhatok ilyet? – Szentendre,
csak nem luxuskiadásban.
– Hát észrevette? – kérdez vissza
igaz örömmel Ica, s váltva soroljuk
a látnivalókat: a XVI. századi gótikus várat, amelyet az átkelő védelmére emeltek, a reneszánsz elemekkel
gazdagított Csonka-tornyot, a barokk
stílusú ferences templomot, a kolostort, a helytörténeti múzeumot, a motorcsónak-kikötőt, a horgászhelyéről
híres Duna-ágat.
– Ezt tartom a kitörési pontnak.
Az ipar ugyanis nem oda telepedik,
ahová hívják, hanem ahová van miért odatelepülni. A város a meglévő
adottságait kamatoztathatja az idegenforgalom, a gyógy- és vízi turizmus terén. Jó helyen van, szép a környezet, gyógyvíz táplálja a fürdőt,
és a környéken három, a régióban hat
megszemlélésre érdemes vár magaso-

Hídtraverzek között
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dik. Ezekre épülhet az a projekt, amelyet most dolgoztatunk ki, s amelynek
megvalósításával török hangulatot
idéző programokat szervezhetnénk
egész évben: vártúra a Török-toronyból indulva, török fürdő, török kávézó, török édességek, megfűszerezve – jó kapcsolatunk eredményeként
– török néptánccal, vagy solti lovasprogrammal. A Balaton és az Alföld
között félúton vonzóvá lehetne tenni
a települést a külföldieknek is.
A terveket (álmokat?) hallva gyaníthatom, hogy a polgármesternek
bőven lesz munkája a ciklus végéig.
Ahhoz viszont kétség se fér, hogy
a program sikere garantált: a május
végi várjátékok, a júliusi földvári nyári esték, vagy a Szent István-napi vízi
és légiparádé rá a bizonyság. Siker…
Néhány éve, mint egy falat kenyér,
úgy kellett volna Nagy Gábornénak
az elismerés, ami jócskán váratott
magára: évekbe telt, mire meghurcolása után, bírósági pert követően felmentették. A szövevényes ügyről úgy
beszél, mint egy súlyos, de kihevert
gyermekkori betegségről.
– Életem nagy tévedése. Volt a városnak egy költségvetési üzeme, építőmérnökként ott dolgoztam. Végigjárva a ranglétrát technikus, műszaki
vezető lettem, aztán a paksi városfejlesztési osztály vezetése kedvéért
megváltam az üzemtől. Az önkormányzati választások idején hívtak
vissza Földvárra, a polgármesteri hivatalba. A költségvetési üzem kft.-vé
alakult, de a korábbi években szer-

zett tapasztalataim szerint nem úgy
működött, ahogy elvárható lett volna. Vegetált. Vezetőváltást tartottam
szükségesnek, ám az új vezetőt nem
fogadták el. Mindegy, hogy kik és milyen eszközökkel, de egyesek a cég
ellen kezdtek dolgozni. Az új vezető
nagy elánnal, de erőn felüli vállalással
nagy beruházásba kezdett, ám akkora
nyomás nehezedett rá, ami ellehetetlenítette. Viszont tudvalévő volt, hogy
csakis ez a nagy építkezés húzhatja ki
a bajból a céget. Csakhogy a vállalkozás bedőlt, csődbe ment a cég. Az önkormányzat cége. Ekkor én kerültem
a támadások középpontjába, feljelentettek, 13 ezer oldalas jegyzőkönyv
készült, s csak a kitartásomnak, igazam bebizonyításának köszönhetem,
hogy felmentettek. Ezek a tények,
a személyeskedésről és a rosszindulatról nem beszélek, mert azok sok
tanulságot érleltek meg bennem. Azóta óvatosabb vagyok. Rájöttem, hogy
még ha igazam van is, azt nem szabad
kierőszakolni. Sok, és mindenkivel
való egyeztetés után döntök csak.
Igen, a diplomatikus (ha nem volna mellékíze, ideragasztanám: politikus) magatartás árad belőle, ahogy az
ügyről beszél, meghúzva a jog, az etika, az erkölcs mezsgyéjét. Irigylésre
méltó, hogy egyenes derékkal kikeveredhetett ebből, s manapság biz’
csoda, hogy megerősített pozícióját
nem elégtételre használja. Energiáját
most az köti le, hogy a TÖOSZ tolnai tagozatvezetése mellé a dunántúli
társelnöki tisztséget is vállalta.

– Pedig eleinte hallani sem akartam róla! A város kezdettől tagja
a szövetségnek, s az is természetes
volt számomra, hogy a megyei tagozat vezetése a feladatommá vált. Tolna
megye elmaradottabb, mint helyzete
indokolná, majd’ minden mutatót illetően az utolsók közt kullog. A polgármesterek egymásból meríthetnek erőt, hogy a megye kimozduljon
ebből a tunyaságból. Az összefogás
a legkevesebb, amivel viszonozhatjuk a segítséget, áttételesen az információkat, konkrétan pedig a szolgáltatásokat, amiket kapunk. Állítom,
felbecsülhetetlen értékű, hogy a szövetség kapcsolatot épít a kormányzat
és a települések között. Két fronton
is fontos lépéseket tesz: egyfelől tolmácsolja az igényeinket, vagyis felvállalja az érdekképviseletet, másfelől
olykor segít megérteni az intézkedések kényszerű voltát. Ez hihetetlenül nehéz feladat. A társelnöki tisztség vállalását illetően egyetlen dolog
miatt győztem meg magam, ez pedig az összefogás lehetősége. Most ért
meg az idő arra, hogy a településeket
tömörítő szervezetek maguk is egy-

ségesen lépjenek fel. Amíg ugyanis
külön-külön kuncsorgunk az érdekérvényesítésért, a kormányzati oldal
joggal mondhatja, hogy előbb egyezzetek meg, utána majd tárgyalhatunk.
A TÖOSZ a legnagyobb, a leghatékonyabb szervezet, a legjobb szakértők
véleményezik az állásfoglalásokat,
van tehát mire alapozva felkínálni
az együttműködés lehetőségét. Pesti
kerület, kis falu és nagyközség, kisés nagyváros egyaránt van a TÖOSZ
tagjainak a sorában, vagyis az érdekek igenis összefésülhetők, megteremthető az a közös nevező, amelynek mentén minden település önkormányzata képviselve érezheti magát.
Úgy tapasztalom, felerősödtek azok
a hangok, hogy a szövetség, például az
elnökség összetétele révén, pártpolitikailag elkötelezetté vált. Ehhez képest
együtt dolgozom kőkemény fideszes
és kőkemény szocialista polgármesterrel, s mindketten azt a vonalat képviselik, hogy csakis az érdemi munka
segítheti élni a településeket. Pártállástól függetlenül amellett szállnak
síkra, hogy a változások ne futtassák
zátonyra a programokat. Ebben a mai

Vállalta a társelnőkséget

világban némiképp vigasztaló, hogy,
bár én független vagyok, velem együtt
ők se próféták a saját hazájukban.
De ki az?
Ami azt illeti, talán nincs is prófétákra szükség. Csak elhivatott polgármesterekre. Icákra.
Jakab Klára

Lesz-e olcsóbb kommunális szennyvíztisztítás? Hasznosul-e a magyar zeolit-készlet?
Segít-e a az EU-tól, a NATO-tól,
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól kapott támogatás?
Az úgynevezett felületkezelt, zeolitokat (FKZ) az utóbbi 10–15 évben egyre nagyobb mennyiségben alkalmazzák a szennyvíztisztításban. Az Élő Bolygó Kft., a Floridai Egyetemmel (USA) közösen, a NATO Tudomány a Békéért Program keretében a 2000–2006. közötti években egy új zeolit felületkezelési eljárást, és – az
FKZ alkalmazásával – egy új, szabadalommal védett szennyvízkezelési technológiát dolgozott ki.
Az FKZ nagyüzemi gyártására és minőségellenőrzésére az Élő Bolygó Kft. és a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem konzorciuma a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség
Operatív Programja Alkalmazott Kutatás-fejlesztési (GVOP AKF) 0144 sz. projektje keretében új, szabadalmaztatás alatt álló analitikai módszereket és ipari zeolit-kezelő berendezést fejlesztett ki.
Fenti eljárások és technológiák megteremtik a magyarországi zeolit-készlet nagy volumenű hasznosításának lehetőségét és hozzájárulnak a jelentős szennyvíztisztítási költségek csökkentéséhez.
Az európai uniós szennyvíztisztítási határértékekre való áttérés, a közeljövőben akár 3-4 szeresére
növelheti a határértéket teljesíteni nem tudó telepek, környezetvédelmi bírságként kifizetendő költségeit. Ez a magyarországi szennyvíztisztítók közel harmadát érinti. A határértékeket túllépő telepeken
általában építkezési beruházás nélkül, pusztán a felületkezelt zeolitos technológia bevezetésével a megemelt környezetterhelési bírság legalább kétharmada megtakarítható.
Az FKZ-adagoláson alapuló szennyvízkezelés elterjedésével, tekintettel arra, hogy a hazai zeolit-lelőhelyek az ország egyik legszegényebb régiójában, Tokaj-hegyalja térségében – Mád, Rátka, Bodrogkeresztúr községekben – találhatók, ahol az országos átlagot meghaladja a munkanélküliek és a roma
lakosság aránya, a projektek eredményei nemcsak új munkalehetőségeket teremthetnek, hanem javíthatják e hátrányos helyzetű kisebbség munkavállalásának esélyeit is.

Dr. Princz Péter

Projekt igazgató, GVOP 3.1.1-2007-08. 0144/3.0 projekt, NATO 975494 projekt E-mail: pprincz@living-planet.hu
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A CIB Bank és az önkormányzatok
A csaknem 30 éves tapasztalattal rendelkezô CIB a legnagyobb olasz bankcsoport,
az Intesa Sanpaolo tagja.
Stabil tulajdonosi háttere is
hozzájárult töretlen növekedéséhez, aminek eredményeként 1 800 milliárd
forintot meghaladó mérlegfôösszegével, ma a hazai
bankrendszer 4. legnagyobb tagja, az Inter-Európa Bankkal köztudottan folyamatban lévô fúzió után pedig a két bank együttesen
Magyarország második legnagyobb hitelintézete lehet. A CIB
jövôbeni törekvései között elôkelô helyet foglal el, hogy dobogós
helyet szerezzen az önkormányzati finanszírozásban is, amiben nagy
segítségére lehet napról-napra bôvülô, immár csaknem 100 egységbôl álló országos fiókhálózata.
A CIB teljes körû szolgáltatást nyújt önkormányzati ügyfeleinek
– a számlavezetéstôl és az elektronikus bankolástól kezdve, finanszírozási,
betétlekötési, kötvénykibocsátási ügyleteken át, dolgozói kedvezményekig –, mégpedig kifejezetten a felmerülô, az önkormányzatokra
speciálisan jellemzô igényekre fókuszálva (kiskincstári rendszer, vezetôi
információs rendszer, ingyenes pénzügyi tanácsadás).
Hiteles ügyek
A CIB „hitelfronton” részt vesz – többek között – a Magyar Fejlesztési Bank
Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési
programjában (ÖKIF). A hitel alapkamata a meglehetôsen alacsony
EURIBOR (ez jelenleg 4 +1-1,5%, míg egy forinthitel alapkamata 8%),
s az állam garanciát nyújt az árfolyamkockázatra. A hitel igénybevételi
lehetôségét az MFB meghosszabbította, és az csaknem bármilyen célra
igénybe vehetô.

PPP
Ez a ma oly divatos három betû (amely a Public Private Partnership kezdôbetûit jelzi) a magánszféra és a közszféra üzleti együttmûködésére utal.
A konstrukció lehetôvé teszi, hogy az önkormányzatok gyakorlatilag
hitelfelvétel nélkül tudjanak fejlesztéseket végrehajtani, ugyanis
a kivitelezô veszi fel a hitelt, s ô „hozza” a finanszírozót is. A PPP-modell
az egészen kis beruházástól (óvoda, iskola) a nagyon nagyig (pl. közmû)
alkalmazható. Elônye, hogy az önkormányzatnak 15-20 év alatt kell
kifizetnie az elkészült építmény árát.
EU-s támogatások
A CIB Bank a legjobb pályázatíró cégekkel áll szerzôdéses kapcsolatban,
aminek köszönhetôen – igény szerint – segítséget tud nyújtani az önkormányzatoknak az EU-s támogatások megszerzésére irányuló pályázatírásban, lobbizásban, de támogatni tudja a pályázaton elnyert projektet
felügyelô menedzsment tevékenységét is.
És még egy fontos momentum: a CIB nem egyszerûen egy bank, hanem
egy bankcsoport, amely lízingcéget, befektetési alapkezelôt és faktorcéget
is magában foglal, azaz univerzális pénzügyi szolgáltatást tud kínálni
ügyfeleinek.

CIB Bank Zrt. • www.cib.hu
1027 Budapest, Medve u. 4–14.
Tel.: 457-6800 • Fax: 489-6500

ÍZELÍTŐ

RFV Regionális

a GUEST Utazási Iroda 2007. évi tengerparti
és hegyvidéki ajánlataiból

Fejlesztési, Beruházó,
Termelő és Szolgáltató Zrt.

Tőzsdei bevezetés: 2007. június
1118 Budapest, Számadó u. 19.
Tel.: 1/279-3550

www.rfv.hu

További finanszírozási lehetôséget jelentenek a víziközmû-hitelek, a többdevizás hitel (forint, svájci frank és euró közötti szabad átválthatósággal),
a mûködési hitelek, a folyószámlahitel, a munkabér- és forgóeszközhitelek,
valamint a pályázati pénzek megelôlegezésére szolgáló rövid lejáratú,
forintalapú hitelek.

Franciaország: OPEN Saint Aygulf, 4 fős apartman: 3 550 Ft/fő/éj ártól.
Horvátország: Vranjica Belvedere Apartmanok***, 5 fős apartman: 2 500 Ft/fő/éj;
Hotel Uvala Scott***, kétágyas szoba: 6 129 Ft/fő/éj ártól.
Németország: Hotel Königssee***, kétágyas szoba: 8 400 Ft/fő/éj ártól.
Olaszország: Rosolina Mare apartmanok, 4 fős apartman: 1 814 Ft/fő/éj;
Hotel Sole***, kétágyas szoba: 8 471 Ft/fő/éj ártól.
Portugália: Estrela du Vau Apartmanok, 5 fős apartman: 4 580 Ft/fő/éj ártól.
Szlovénia: Hotel Spik***, kétágyas szoba: 11 300 Ft/fő/éj;
Vitranc apartmanház, 2-4 fős apartman: 3 550 Ft/fő/éj ártól.

További és részletes ajánlataink megtekintéséhez kérjük, keresse fel
honlapunkat: www.guest.hu

• Fűtéskorszerűsítés, energiatakarékos rendszer kialakítása
• Üzemi konyhák korszerűsítése
• Közvilágítás éjszakai fényáram szabályozása
• Társasházak energetikai racionalizálása
• Energiavételezés liberalizált (nagykereskedelmi) piacról
Ingyenes felmérés, hatástanulmány-készítés,
mindezt a partnereinknek
a beruházás 100%-os finanszírozása mellett,
hosszú távú együttműködés
keretében biztosítjuk.
ÖNkormányzat
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Utazási Irodánk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjainak,
illetve azok munkatársai számára, minden lefoglalt utazás szállásdíjából
5 % kedvezményt nyújt!
GUEST Utazási Iroda
1077 Budapest, Rottenbiller u. 17.
Telefon: 462-2727, 462-2728
Fax: 462-2731
E-mail: info@guest.hu
WEB: www.guest.hu

fejlesztések

Elkészült a 2007. évi regionális turisztikai pályázatok kiírása, amely az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium honlapján
olvasható. Magyarország kilenc idegenforgalmi régiójában összesen 24 pályázatot hirdettek meg 890 millió forintos keretösszeggel. A pályázatok
főbb támogatási céljai régiónként változnak, de általános cél
a termékfejlesztés (például turistautak, tanösvények, táblarendszerek kiépítésének támogatása), a marketingtevékenység,
továbbá az idén, illetve a következő években megrendezendő,
idegenforgalmi vonzerővel bíró események, illetve konferenciák, kongresszusok megszervezése. E fórumok rendezési joga
elnyerésének, valamint a Tourinform irodák technikai fejlesztésének támogatására is lehet pályázni június 8-áig. Egyébként
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhető regionális
operatív programok pályázatai révén a régiók számára először
nyílik lehetőség arra, hogy a 2007–2013 között hazánkba érkező uniós források igénybevételével megvalósítsák fejlesztési elképzeléseiket. A mintegy 27 milliárd forintos támogatást ígérő
pályázatok keretében utólagos akadálymentesítés, kerékpárutak, belterületi utak fejlesztése, kiépítése is megpályázható.
A turisztikai, illetve a regionális operatív programokba foglalt pályázatok a TÖOSZ honpalján is elérhetők.

TURISZTIKAI
fejlesztések
Békés megyében

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium AVOP LEADER+
európai uniós pályázatán 100 százalékos támogatást, összesen100 millió
forintot nyert a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (KVNE). Akciócsoportjának vidékfejlesztő tevékenysége elsősorban arra irányul, hogy az
emberek ne hagyják el Békés megyét.
Ezt Pap János békéscsabai polgármester, a KVNE (egyszersmind az Országos Natúrpark Egyesület) elnöke egy
tavalyi, a turisztikai kínálat bővítéséről szóló sajtótájékoztatón említette,
amelyen arról is szó esett, hogy a ter-

melési-értékesítési hálózat kiépítése
révén segítik a Békéscsabai Kolbászgyártó Kft. húsalapanyag-beszállítását, a muronyi dinnye és kecskesajt,
a dobozi petrezselyem és paprika, valamint a csárdaszállási hántolatlan
rizs piacra való eljutását.
A békéscsabai városházán tavaly
tavasszal írta alá a KVNE hat tagtelepülésének polgármestere – Pap János
(Békéscsaba), Pataki István (Békés),
dr. Perjési Klára (Gyula), Szatmári János (Doboz), Széplaki Zoltán (Köröstarcsa), Cservenák Pál Miklós (Mezőberény) –, valamint Galovicz Mihály,
a VÁTI Magyar Regionális Fejleszté-

si és Urbanisztikai Kht. programengedélyező ügyvezetője a turisztikai
vonzerő fejlesztésére elnyert 926 millió forintos támogatási szerződést.
A Körösök lágy ölén elnevezésű
ökoturisztikai fejlesztési program
a Körösök Völgye Közhasznú Egyesület koordinálásában és a Körös–Maros Nemzeti Park közreműködésével
valósul meg. Jövő nyárig – 2007. július 31-éig – Békéscsabán és Köröstarcsán látogatóközpontot, Mezőberény
térségében madarak házát és madármegfigyelőt, valamint ökoturisztikai ismeretterjesztő útvonalat hoznak
létre. (A nemzeti fejlesztési terv keretében a 120 millió forintos költséggel
elkészült mezőberényi madarak házát
most, április 29-én adták át.)
Dobozon megújul a kastélypark
és az ökoturisztikai sétaút, Gyulán
pedig fogadó- és információs központ jön létre. (Magyarország első
környezet- és természetvédelmi évkönyve egyébként Békéscsabán jelent
meg 1976-ban dr. Réthy Zsigmond,
a Munkácsy Mihály Múzeum ornitológusának szerkesztésében.)
A nemzeti park őshonos magyar
szürkemarha állománya több mint
600 egyedből áll, cigája- és rackajuhállományát is növelte, immáron
eladásra is kínál szürkemarha-húst.
(Kondoroson a tavaly hatodik alkalommal megrendezett Betyár Napokon, a Hősök terén felállított bográcsban kétezer adag, szürkemarhából
készült betyárleves főtt.)
A romániai partnerek (Arad, Bihar, Temes, Hunyad és Krassó-Szörény megyék önkormányzatainak)
bevonásával elkészülő közös, európai uniós Interreg-pályázatok révén
2007 és 2013 között 208 millió euró,
vagyis 56 milliárd forint fejlesztési
pénz áramolhat a nemzetközi régióba. A KVNE a Magyar–román mintaértékű turisztikai vállalkozásfejlesztő
modell a Körösök völgyében című projektjével 25 millió 400 ezer forintot
nyert az Interreg III/A pályázaton.
(A román határon átnyúló, Nagyszalontával kialakított együttműködés
keretében turisztikai kis- és középvállalkozások szervezése, szakembereinek képzése terén nyílik előrelépési
lehetőség. A munkahelyteremtéshez
szükséges munkaerő felmérését a Bé-

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

19

ÖNkormányzat

kés Megyei Munkaügyi Központ, a jelentkezők képzését a Békéscsabai Regionális Képző Központ szervezi.)
A 2005. év önkormányzati projektje elismerést a gyulai önkormányzat
Kérdezz engem! Információs és Segítő Animátori Szolgálat című képzési
projektje nyerte el Magyarországon.
(Az idegenforgalmi animátorok feladata a fürdővárosba érkező turisták
és gyermekeik informálása, valamint
aktív pihentetésük és szórakoztatásuk
egy mobil játszóház és turistabusz segítségével.)
Idén is a békéscsabai Hotel Fiume volt a színhelye a Békés Megyei
Gasztronómiai Fesztiválok Társasága programbemutató rendezvényének, amelyen az egyes programok
nevének ízeibe is belekóstolhattak
a résztvevők. Ihattak például az áprilisban hetedszer megrendezett gyulai Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál és Kiállítás italaiból, és ehettek az
úgyszintén áprilisi, de idén nyolcadik
alkalommal megtartott gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
finomságaiból. Hasonlóképpen fogyaszthattak a júliusi rendezvények
– a hetedik gyulai tarhonyafesztivál,
a hatodik csorvási gasztronómiai napok és nemzetközi lakodalmas, továbbá a vésztő-mágori sárréti piknik országünnepének –, valamint az
őszi rendezvények csemegéiből. Ez
utóbbiak augusztusban a medgyesegyházi tizenegyedik dinnyefesz-

Kolbászfesztivál Békéscsabán
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Tavaly májusban adták át a felújított 600 éves gyulai várat, ahol a földszinten várbörtön, éléstár, sütőház, kovácsműhely, fazekasműhely, borozó és kápolna, az emeleten várúrnői, várúri és várnagyi lakosztályok sora, várúri hivatali szoba, a szandzsákbég fogadószobája, továbbá fegyvertár, alabárdos terem látogatható. Felszentelt
kápolna a mai keresztelők és esküvők helyszíne. A fogadások megrendezéséhez kiváló teret szolgáltat a várborozó, illetve a. vár lovagterme, amely konferenciák és más fórumok megtartására is alkalmas. A gyermekeket
múzeumpedagógiai foglalkozások várják.

tivál, az Orosháza-gyopárosfürdői
harmadik európai kenyérünnep,
majd szeptemberben a kilencedik
szarvasi szilvanap és októberben a
jubiláló csabai kolbászfesztivál. Az
utóbbi, immár nemzetközi hírű, tízéves rendezvény ötletgazda-főszervezője, dr. Ambrus Zoltán úgy fogalmazott, hogy mindez, még maga a
kolbászfesztivál is csak a Békés megyei turizmus könnyűlovassága, mert
a nehézlovasság, tehát a nemzetközi
gyógy-idegenforgalom megérkezése
még várat magára a világ ötödik, legnagyobb termálvízkincsével rendelkező megyéjében.
Dányi László

Hajdú-Bihar megyében
Két egymástól eltérő tájegység: a galériaerdővel övezett Tisza völgye és Európa legnagyobb pusztája, a Hortobágy találkozásánál fekvő hortobágyi Tisza mente ökológiai adottságai (a morotvákkal szabdalt terület
és a nagykiterjedésű szikes legelők sora) a térség termelőkultúrájára hatottak. A kétlegelős rendszerben a belső legelőre naponta a kezes jószág
járt, a külső legelőkön pedig tavasztól őszig a heverő jószág tartózkodott.
Ez az év nagy részében legeltetésre
alapozott jószágtartás a legolcsóbbnak bizonyult. A Tisza szabályozásáig csak a víz nem járta hátas helyeket, gerinceket, vagyis az úgynevezett felsőföldeket szántották-vetették,
a mélyebb réteken pedig a jószág téli
takarmánya, a széna termett. Ezen
a sajátságos termelő- és tájkultúrán
alapul Hajdú-Bihar megye településeinek idegenforgalmi célú beruházásai
közül a legnagyobb: a Polgár városa
melletti Ökoturisztikai és Tájtörténeti Park. Az összesen mintegy kétmilliárd forint költségű létesítmény
első üteme – ezen belül a régészeti ismeretterjesztő épület – 900 millióba került. A második ütemet európai
uniós pályázat során nyert, valamint
a megyei és a városi önkormányzat
részéről hozzáadott kisebb összegből
finanszírozták. Ebben a 975 millióban
többek között egy 150 személyes konferenciaterem, egy szabadtéri színpad,
továbbá kiszolgáló helyiségek sora,

valamint egy gyalogos és kerékpáros
fedeles fahíd is benne foglaltatik. Ez
utóbbi a Hortobágyi Nemzeti Park
nagykaprosi pusztai területéhez visz
el a látogatókat. Ezeken kívül elkészült az őskori ház, a sétányon végigvezető stilizált oszlopsor, amely az
állandó kiállításnak helyet adó kunhalom épületébe vezet. Felépült a bejárati és a római kori torony, a szarmata sánc, a tájház, a látványajtó és
kapuzat. Elkészült a teljes úthálózat,
készen vannak a parkolók, a gyalogutak. Kiépült a kapcsolat a 35-ös úttal.
Az egész területet közművesítették, s
elvégezték a kertészeti munkákat is.
A hajdúszoboszlói önkormányzat
már régen tervezte, hogy rehabilitálja
az üdülőterületbe ékelődött elhanyagolt városrészt, amelyen ráadásul egy
zajos és az üdülőket zavaró mezőgazdasági gépkezelő oktatási intézmény
is működött. A fejlesztésre összesen
3 millió 253 ezer eurós támogatást
kaptak, részben az Európai Uniótól,
részben a kormánytól. A repülőtér,
a strand és a Thermál Hotel között
lévő terület fejlesztésének első részeként az iskola kollégiumából bentlakásos kezelésre is alkalmas termálgyógyszanatóriumot hoztak létre Hotel Termál Terápia néven, amely először valósított meg Kelet-Magyarországon bentlakásos és nappali szanatóriumi kezelést a termálvíz-terápiára
építve. A volt kollégiumból minimális
ráfordítással elkészült szanatórium
továbbfejlesztésével 2005-re gyógyturisztikai központot alakítottak ki úgy,
hogy a szobaszámot hússzal meg is
növelték, a meglévő szobák komfortfokozatát emelték. Az iskola gépudvarából pihenőparkot és parkolókat építettek. A fejlesztés másik eleme a terület megközelíthetőségének javítása
volt, e célból azt kerékpár- és gyalogúttal kötötték össze a meglévő más,
városi, többek között idegenforgalmi
területekkel. Ennek során a már megkezdett díszburkolatot is kiépítették
a strandfürdő 3-as kapujáig. A fejlesztés által megvalósult az a régi városrendezési előírás is, hogy a fürdő
körbejárható legyen, s az egyes területeket könnyebben megközelíthessék
a mozgássérültek is.
A Hajdúdorog és Hajdúnánás városa által alkotott kistérségen belül

A mangalica disznók a természetvédelmi projekt fontos résztvevői, a vizes élőhelyek megfelelő kezeléséhez majdhogynem nélkülözhetetlenek. Dúrnak, legelnek, sárfürdőznek, igen hatékonyak a zsióka és a gyékény visszaszorításában, valamint kopár felületek kialakításában. Öt éve még egy sem volt belőlük a projektterületen, tavaly
sikerült elérni a tervezett 600 példányt.

A magyar szürke marhák és a magyar tarka marhák szintén nagyon fontosak a megfelelő szintű legeltetés elérése érdekében. Ők a legnagyobb mennyiséget lelegelő háziállatok és a legelés mellett a taposásukkal tömörítik a talajt. A projektterületen 2002-ben még csak húsz, 2003-ban 480, 2004-ben 560, 2005-ben 584, 2006-ban
627 volt az összesített létszámuk.

A racka juhok még tökéletesen hasznosítják a marhák által már lerágott legelőt, különösen alkalmasak a finomításra, mivelhogy a száraz és a part-menti részeken rövidre rágják a füvet. A projektterületen 2002-ben 50 darab,
2003-ban 150 darab, 2004-ben 326 darab, 2005-ben 378 darab és 2006-ban 440 darab volt belőlük.

előbb a hajdúdorogi strandon valósítottak meg turistákat vonzó fejlesztéseket. Az országban egyedülálló
módon ezen a strandon horgászni is
lehet. Nem a medencékben, hanem
az e célra kialakított horgásztavon.
Hajdúnánáson zajlott le az idegenforgalmat (is) szolgáló nagyobb fejlesz-

tés. A csaknem egymilliárdos program révén – amelynek több mint fele
pályázati támogatás – Hajdúnánás
központi területei az eddiginél csalogatóbbakká váltak a vendégek számára és növelték a városlakók komfortérzését is. A zöldülő főtér hangulatát tovább emeli annak a déli réA Települési Önkormányzatok
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szén kialakított szökőkút, amelynek
L-alakban kiképzett tizenöt fúvókája
állandó, dinamikus mozgásban tartja
a vízsugarakat. Az oszlopok magasságát beépített érzékelők koordinálják,
és a szél erősségétől függően szabályozzák azok magasságát. A központba vezető utak is megújultak. A Bocskai utcán, a Hunyadi utcán már új
padokon s más utcabútorokon pihenhetnek a járókelők. A változatosan kialakított terekkel színesedő városkép
látványos elemei valósággal magukra
vonják a figyelmet. A számos parkolóval bővült Kossuth utcán díszmedence épült, és a piac előtti tér is megújult. Az artézi kút is méltó külsőben
adja kincset érő vizét, amelyért mes�sze földről is ide jönnek a vendégek.
G.J. – A.G.

Jász-Nagykun-Szolnok
megyében
Az 1,4 millió eurós, uniós – LIFE –
pályázati forrásból megvalósult mintaprojekt egy hat kilométer hosszú
tanösvény, amelyet a Tisza a folyó bal
partján, Szolnoktól délre, Rákóczifalva község külterületén építettek meg.
Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszakiigazgató-helyettese
szerint a kivitelezők nagy figyelmet
fordítottak a vizes élőhelyek rehabilitációjára, a terület lakosságmegtartó
képességének növelésére, és az árvízi
kockázatok csökkentésére. Ez utóbbi már beigazolódni látszik, mivel
a 2006-os tavaszi árvíz során mérhető volt, hogy az elvégzett hullámtéri
átalakítások – többek között az övzátony-rendezés, a növényzetgyérítés
– következtében, a korábbiakhoz képest hat centiméterrel csökkent az árvízszint. A hullámtéri munkálatokat
2001-ben kezdték tervezni a Vásárhelyi-terv előkészítésével egy időben,
amit 2003-ban hagyott jóvá az Európai Unió, ezt követően indult meg
a kivitelezés. A projekt 50 százalékát
az unió finanszírozta, a másik felét
a vízügyi szervezet, illetve a projektpartnerek sora.
A LIFE elnevezésű közösségi programot az Európai Unió 1992-ben hozta létre azzal a céllal, hogy a tagországokban megvalósuló innovatív, demonstrációs jellegű környezet- és terÖNkormányzat
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A Kiskörei-tározó feltöltésének három fázisából kettő valósult meg, az erdők a hullámsírba merültek, de gyökértuskóik még mindig kilátszanak. A eredeti tervek szerint még másfél-két méterrel emelték volna a vízszintet, ez azonban a létrejött összetett ökológiai rendszer védelmében elmaradt. Létrejött Magyarország második
legnagyobb tava, amelynek mintegy negyven százaléka nyílt víz, negyven százaléka vízinövénnyel fedett vízfelület, és húsz százaléka erdőkkel, cserjékkel és szigetekkel tarkított táj. Európában itt vannak a legjobb madármegfigyelő helyek.

mészetvédelmi projektekhez támogatást nyújtson. A magyar konzorcium
– amelynek tagjai árvízvédelmi, vízgazdálkodási, erdészeti, természetvédelmi szakemberek, valamint a térség
településeinek önkormányzatai voltak – 2002 októberében nyújtotta be
a pályázatot az Európai Bizottsághoz
Fenntartható hullámtéri tájrehabilitáció a Közép-Tisza vidéken (SUMAR)
címmel. A pályázat jóváhagyása után
a kivitelezési munkák megtervezése
során készített fényképek adták az ötletet arra, hogy a térség szépségeit érdemes mindenki számára megmutatni egy tanösvény formájában.
A projekt célterülete a Tisza négy
kilométer hosszú szakasza, illetve
az ehhez tartozó bal parti hullámtér. Az itteni tapasztalatok később
felhasználhatók lesznek a Tisza tel-

jes szakaszához tartozó hullámtér új
szemléletű területgazdálkodási formáinak kialakításánál. A hullámtéren található kubikgödrök fokokként
való hasznosítása, a hullámtéri erdők
rehabilitációja különlegesen fontos
feladat, akárcsak annak az erdőgazdálkodási formának a megvalósítása,
amely különös hangsúlyt fektet a tiszai, puha- és keményfás ligeterdők
természetes fajállományának megőrzésére és helyreállítására. A projekt keretén belül megépült hullámtéri tanösvénnyel lehetővé vált a lakosság és a turisták számára, hogy
megismerjék a tiszai hullámterekre
jellemző egyedülálló természeti értékeket.
Több mint 200 új Tracking kerékpárt kaptak a Tisza-tavi túraközpontok a Schwinncsepel Zrt.-től. Molnár

Anita, a Tiszafüred székhelyű Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda igazgatója elmondta, hogy a 33 pontból álló
hálózatban 27 szolgáltató szakosodott
kerékpáros túráztatásra, abban bízva,
hogy a Tisza-tóhoz látogató vendégek
egyre többször indulnak kerékpárral
felfedezni a régió látnivalóit. Néhány
héten belül elkészül a Tisza-tó gátjának teljes aszfaltburkolata, amelynek
köszönhetően hazánk második legnagyobb tavát körbe lehet kerékpározni
a Kisköre–Abádszalók és Egyek–Tiszadorogma komp útvonalon.
Az elmúlt év végén a kerekesek a tó
bal partján átadott Tiszaderzs–Tiszaszőlős–Tiszafüred közötti, 13,7 kilométeres szakaszt vehették birtokba,
egy 315 millió forintos árvízvédelmi
és turisztikai beruházás befejezéseként. Pap Gyula, a Szféra-Tisza Kft.
ügyvezetője elmondta, hogy a pénzügyi forrást az érintett települési önkormányzatok, a Tisza-tó Térségi
Fejlesztési Tanács, a Heves Megyei,

illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által a Regionális
Operatív Programból (ROP) közösen
elnyert pályázati támogatásból finanszírozták. Ez a szakasz a korábban
elkészült Kisköre–Abádszalók–Tiszaderzs közötti kerékpárút folytatása volt.
A Tisza-tó jobb partján, Kisköre
és Poroszló között 22,9 kilométeren
most épülő kerékpárút a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint az ÉszakMagyarországi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság pályázata
alapján, ugyancsak a ROP keretében
valósul meg. A 361,5 millió forintos
projekt 300 millió forint összegű támogatásban részesült. A szükséges
önrészt a vízügyi igazgatóságok, illetve a partnertelepülések – Kisköre, Tiszanána, Sarud, Újlőrincfalva,
valamint Poroszló – önkormányzatai, és a Heves Megyei Önkormányzat állja, összesen 61,5 millió forint
értékben. A márciusban kezdődött

ZEMPLÉN KAPUJÁBAN

A szecessziós fürdőépület, a templom és a várkert felújítására 330 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást nyert a ROP keretében a szerencsi önkormányzat.
A 465 millió forintos beruházás során egy turisztikai
szolgáltató központ kialakítására irányuló kétlépcsős
fejlesztés első üteme valósul meg. A beruházás során
felújítják a múlt század elején épült közösségi fürdő
épületét. A Zemplén kapujaként is emlegetett Szerencsen kialakítanak egy turisztikai információs bázist is,
amely egy érintőképernyős turisztikai portál elhelyezése
révén valóban a kapuja lehet a térség idegenforgalmi kínálatának. A turisztikai portál üzemeltetését a Rákóczi
Borút Egyesület, mint támogatásban részesülő partner
végzi. A létesítmény más közösségi funkciókat is ellát,
az épület felső szintjén irodákat alakítanak ki a mozgáskorlátozottak egyesülete és más társadalmi szervezetek számára. A kialakított rekreációs és információs
szolgáltatáscsomag bővíti a térség turisztikai kínálatát,
a felújított műemlék jellegű fürdőépület pedig önmagában is idegenforgalmi vonzerő. A közösségi funkciókat
is ellátó létesítmény javítja a turizmus jövedelemtermelő
képességét és csökkenti a szezonalítást. A fürdőépület
felújításával párhuzamosan 23 millió forintból a szomszédos templomépület homlokzatát és tetőszerkezetét renoválják. Sor kerül az épületekhez tartozó kertek
és a várkert rekonstrukciójára, amelyre 42 millió forintot
fordítanak. A három kert egybenyitásával új közösségi
park jön létre. A fürdő, a vár, a templom és a közösségi
park együttese a jövő év januárjára Szerencset a térség
élmény- és egészségturisztikai központjává emeli. K.J.

fejlesztés várhatóan júniusra befejeződik. A Tisza-tavi régióban megjelentek a turisztikai célelőirányzat
idei decentralizált keretének pályázati kiírásai. A Tisza-tavi Regionális
Idegenforgalmi Bizottság három pályázati témát hirdetett meg a 90 millió
forintos keret terhére. Az idei esztendőben – amely a természetjárás éve –
a szolgáltatókat és az önkormányzatokat szeretnék arra ösztönözni, hogy
fejlesszék a Tisza-tavi természetjárás programkínálatát, alakítsanak ki
a természet bemutatását és megőrzését segítő programhelyszíneket, illetve tematikus utakat. Ennek megfelelően a hevesi kistérségben újszerű
módon hét település önkormányzata
összefogott: gyalogosok és kerékpárosok számára természetjáró túraútvonalat építenek ki a madármegfigyelésekhez kapcsolódóan. A pontos útvonal: Kisköre, vasúti megálló;
pélyi madárrezervátum; tarnaszentmiklósi struccfarm; Kisköre, vízügyi
bemutatóhely, a Tisza-tó élővilága kiállítás; Tiszanána–Dinnyéshát, pihenőhely; Tiszanána, falusi porta házi
szárnyasokkal; Sarud, pusztai madármegfigyelő torony és a géptelep,
mint bagolytanya bemutatása; a kikötő, mint madármegfigyelő csónaktúrák kiindulópontja; Újlőrincfalva
tóparti madármegfigyelő hely; Poroszlón a Tisza-tavi vízi sétány.
Simon Cs. József

Somogy megyében
Hiába prognosztizálnak 15–20 százalékos visszaesést az idegenforgalomban, Somogyország vonzereje
töretlen. A turizmusban rejlő erőt
megpróbálják kihasználni az önkormányzatok, s ha tehetik, pályáznak.
A Duna–Dráva Nemzeti Park területén lévő települések önkormányzatainak jelentős része már 2003-ban elhatározta, hogy együttműködnek egy
nagyívű turisztikai fejlesztés megvalósításában.
A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése című pályázatot
még 2004-ben sikerült beadni, és így
31 partnerrel, 44 helyszínen 1,1 milliárd forintból valósulhat meg a beruházás.
Az egy éve elindított projekt egy
nemzetközi és regionális jelentőséA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Zátony-strand a Dráván

A Drávának Barcson múzeuma van

A Mura-Dráva-Duna kerékpáros útvonal Ausztriát, Szlovéniát és Horvátországot átszelő szakaszához való csatlakozást célozza a kerékpárturisztikai marketingstratégia.
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ösvény-hálózat kiépítési terve, amely
mind az öt somogyi, illetve baranyai
– csurgói, nagyatádi, barcsi, sellyei,
siklósi – kistérséget összeköti és minden nevezetes látnivaló gyalogos, kerékpáros megközelíthetőségét teszi
lehetővé. Már elkészült a drávacsepelyi túraállomás, a somogybükkösdi
esőbeálló, és elkezdődött a kovácshidai bemutatóterem, a porrogszentkirályi erdei iskola, egy régi parasztház
és füstös konyhájának felújítása, s javában folynak a Duna–Dráva Nemzeti Park természeti kincseit Drávaszentesen bemutatóterem, valamint
az őrtilosi szentmihályhegyi drávai
vízi túrázók induló állomásának
munkái is. Megkezdődtek a munkálatok a sellyei turisztikai információs
centrum és kiállítótér építésénél, a zákányfalui turista bázispont, esőbeálló
kivitelezésénél, a turonyi lovas turista
bázispont és esőbeálló megvalósításánál, a berzencei bemutatóteremnél, a
nagyharsányi Gyimóthy villánál, valamint a drávaiványi turistaháznál is,
illetve a gyékényesi bemutatóterem
és kilátó építésénél is. Az öt helyszínen, Csurgón, Őrtilosban, Berzencén,
Porrogon és Somogybükkösdön felállítandó madármegfigyelő helyeket
pedig május végén adják át.
Magyarországon az elmúlt években
jelentős részben kijelölték már a Du-

na menti kerékpáros túraútvonalat,
amely az Eurovelo kerékpáros túraútvonal részeként működik. Ugyanígy
kiépült a három folyó, a Mura–Dráva–Duna kerékpáros útvonalának
Ausztriát, Szlovéniát és Horvátországot átszelő szakasza. A két útvonal összekötése révén e térség is bekapcsolható a nemzetközi kerékpáros
idegenforgalomba.
A kerékpáros túraútvonal teljes kiépítéséhez szükséges a hiányzó horvátországi (Pitomaca–Barcs), valamint a magyarországi határ menti
szakasz (Murakeresztúr–Mohács)
kijelölése. Az 57,2 millió forintos
projekt keretében kijelölik a Barcs–
Mohács szakaszt, a további magyar,
illetve horvát szakaszok esetében
pedig elkészül a megvalósíthatósági tanulmány. Formálódik már egy,
a térség nemzetközi turisztikai hálózatához való csatlakozását célzó kerékpárturisztikai marketingstratégia
is, valamint e projekt keretében szervezik meg a túravezetők szakszerű
képzését.
Elkészültek a Balaton körüli kerékpárút siófoki belterületi szakaszainak
kiépítési tervei, a Kaposvár környéki települések a kaposvári kistérség
koordinálásával összekötő utakról
álmodnak, s mivel Marcaliban rendkívül népszerű a közelmúltban léte-

Hét település önkormányzata hét rendezvényt szervezett
A turizmus fejlesztése a kulturális örökség erejével a Dráva mentén elnevezésű projekt keretében. E rendezvények
bemutatni és fejleszteni voltak hivatottak a többnemzetiségű térség sokszínű kultúráját, hagyományait és turisztikai értékeit, valamint az ezekben rejlő nagyszerű
lehetőségeket. Mindegyik rendezvény egyedi, különleges, hagyományokat őrző, ám korszerű módszerekkel
és technikai támogatással megszervezett esemény volt,
amelyek gazdagították az Európai Unió kulturális életét és fejlesztették a térség gazdaságát is. Valamennyi
pályázó rendezvényére jellemző új, innovatív elem volt
a Dráva menti térség kulturális és turisztikai értékeinek
egységes szemléletű, közös koncepción alapuló bemutatása és a megtervezett, tudatos, módszeres, a térség és régió határain túlnyúló, összehangolt marketingstratégia.
A szigetvári önkormányzat által az INTERREG IIIA
program pályázatán erre célra nyert több mint 181 ezer
euró érdemdús elköltésében segédkezett Magyarországról Siklós, Sellye és Barcs, Horvátországból Grad Slatina,
Grad Donji Miholjac és Opcina Sopje önkormányzata.

A.G.

HÉTSZER HÉT

gű ökoturisztikai fejlesztés, amely
hazánk legérintetlenebb folyójának,
a Drávának és természeti értékekben
gazdag környezetének turizmusba
integrálását célozza meg – mondta
Kovácsné Kiss Zita, a megyei önkormányzati hivatal pályázati irodavezetője. – A projekt földrajzilag és kulturálisan már létező, azonban funkcionálisan új, egyúttal a többi turisztikai
régióhoz, szolgáltatásaihoz illeszkedő, azokkal nem rivalizáló régiót fog
egybe. A projekthez egyébként szervesen kapcsolódik a következő fejlesztési időszak feladataként meghatározott, a Dráva medencéjén átívelő,
655 kilométeres túraútvonal és tan-

HATÁRVIZI ÜGY

A 938 négyzetkilométernyi Bereg 40 százaléka Magyarországon, 60 százaléka Ukrajnában van, a hozzá csatlakozó Borzsa az országhatáron folyik a Tiszába, és közvetlenül befolyásolja a határ mente árvízszintjeit. Az 1947-es
és 2001-es árvizek nem igazodtak az országhatárhoz.
A vízügyi létesítmények több ponton csatlakoznak egymáshoz. A magyar–ukrán határvízi egyezmény kötelezően előírja közös tervek kidolgozását és a határon átterjedő
hatást kifejtő fejlesztések kölcsönös jóváhagyását. Az INTERREG III/A részeként jövő februárig megvalósítandó projekt fő célja a felszíni vízkészletek természetközeli
hasznosításával a határ menti vidékfejlesztés támogatása,
a természeti értékek megőrzése, az árvízi biztonság növelése. Egy komplex és közös táj-, vízgazdálkodási és árvízvédelmi fejlesztési terv keretében, egymást kiegészítő magyar és ukrán víztározók, vízkormányzó létesítmények,
töltésfejlesztési és ártérrevitalizációs tervek kidolgozása,
összekapcsolva ezzel a Vásárhelyi-tervet és az ukrán árvízvédelmi koncepciót. A projekt közvetlenül 19 magyar
és 36 ukrán település lakosainak árvízi biztonságát növelő beruházások előkészítését szolgálja. Az állandó víztározók kialakításával lehetőség nyílik a vízrajzi adott-

ságokhoz jobban igazodó mezőgazdálkodásra. A közös
magyar–ukrán vízkormányzó létesítmények és állandó
víztározók növelik a vizes élőhelyek számát és megalapozzák a tervezett közös természetvédelmi programokat. A turisztikafejlesztési program összekapcsolja a határ két oldalán lévő, egymást kiegészítő idegenforgalmi
adottságokat. Az ár- és belvízi fejlesztések csökkentik az
évenkénti jelentős védekezési-kárenyhítési állami-önkormányzati kiadásokat.
A projekt egyfelől a Tisza magyar–ukrán közös határ
menti szakaszán, valamint a Borzsa menti, mintegy másfélezer négyzetkilométernyi ártereken az árvízi biztonság
javítását eredményezi, másfelől a Bereg magyar és ukrán
területén javítja a természetvédelem, a tájgazdálkodás
és az idegenforgalom feltételeit. A fejlesztések lehetőséget teremtettek és teremtenek a foglalkoztatás növelésére
a hátrányos helyzetű lakosság körében is.
A projekt gyakorlati és módszertani eredményeit, tapasztalatait hasznosítani lehet a későbbi közös magyarukrán árvízvédelmi és természetvédelmi fejlesztési programok kidolgozásakor.
(k.j.)

sült fürdő, így a gyógyfürdő és gyógyszálloda továbbfejlesztésének terve
is napirenden van. A dél-somogyi
kisvárosban, Barcson pedig a közelmúltban 2,3 milliárd forintos ROP-os
pályázat eredményeként egy 3 hektáros területen megépített gyógyfürdő
és rekreációs központ mellé egy hotelt, egy panziót és egy kempinget terveznek európai uniós forrásból.
Lőrincz Sándor

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében
Vásárosnaményban még folyamatban
van a Tomcsányi kastély rendbehozatala, de szinte bizonyos, hogy idén augusztustól az említett, immár új helyen láthatják az érdeklődők a Beregi
Múzeum kiállítási anyagát. A barokk
stílusban épült műemlék 1728-ban
nyerte el mostani formáját. A felújítására ROP-pályázat révén elnyert uniós támogatással nyílik lehetőség.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Fejlesztési Ügynökségtől kapott információ szerint 2003-ban több településen társas és magánvállalkozók,
illetve magánszemélyek a decentralizált turisztikai célelőirányzatra nyújtottak be pályázatot. A nyerteseknek
2005 végére végre kellett hajtaniuk
a fejlesztéseket. Vásárosnaményban
például a Winklerház-Panzióban,

A Leveleki tó partján épült üdülőcentrum egy sikeres uniós pályázat révén új kempingrésszel és szabad vizű
stranddal gazdagodhatott.

továbbá a város turistaszállójában.
A Vitka Városüzemeltetési Kht. nyertes pályázata nyomán a vásárosnamény–gergelyugornyai tiszai szabadstandon javultak a szórakozás feltételei. Más helyszínen, de ugyancsak Vásárosnaményban a Diófa Étteremben
bővítették a konyhát és a mosdót.
A turisták mind kedveltebb célpontja a Nyíregyházától 22 kilométerre lévő Leveleki tó. A parton épült
üdülőcentrum egy sikeres uniós pályázat jóvoltából új kempingrésszel
gazdagodott, s szabad vízű strandot

is kialakítottak. A halban bővelkedő
víztározót sok pecás keresi fel. A körülbelül 30 hektárnyi szabad önkormányzati terület pedig jó lehetőséget
nyújt a további fejlesztésekhez, például egy üdülőfalu létrehozásához.
Penyigén a hagyományőrző házat
bővítették, látványkonyhát és szabadtéri foglalkoztatót hoztak létre.
Túristvándi szíve vendégházzal gazdagodott. Kömörőn és Tivadarban
emelték a falusi vendégház komfortfokozatát. Kékcsén létrehoztak,
Jándon bővítettek és korszerűsítetA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Veszprém megyében
A Magyar Turizmus Rt. támogatásával Veszprém megyében 13 tourinform iroda jött létre, döntően a térségi, települési programok népszerűsítésére, kiadványok szerkesztésére.
Bár a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány évente irodánként átlagban egymillió forinttal támogatja működésüket, fenntartásuk
elsősorban az önkormányzatok feladata. Ami balatoni önkormányzatok
turisztikai fejlesztéseit illeti, jelentős

Szállodasor Balatonfüreden
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A Turizmusfejlesztés és fesztiválszervezés a Rábaközben című, csaknem 15 ezer euró pályázaton nyert pénzből megvalósított projekt fontos kelléke volt a hagyományos technológiával készített rábaközi perec, amely
a Páli községben megtartott Rábaközi Perecfesztivál
keretében nevezetes turisztikai rendezvénytermékké
nemesedett. Kohéziós termékké is vált a Dél-rábaközi
Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának tizenöt
településén, amelyek önkormányzatai regionális szempontból a Nyugat-magyarországi Régióhoz, közigazgatásilag pedig Győr-Moson-Sopron megyéhez tartoznak.
Közös céljuk a maguk és a külső kapcsolódási pontok
közötti információs csatornák kiépítése, s a turisztikai
fejlesztések segítése is. Az országhatár innenső oldalán
ezért vett részt a programban a beledi székhelyű önkormányzati társulás, Ausztriában pedig a Jennersdorfban
(Gyanafalván) honos Verein zur Förderung des Naturpark Raab. Mindkét ország határterületein összegyűjtötték a perecrecepteket, amelyeket kiadványban jelentettek meg Perecvilág címmel.

PERECVILÁG

tek szálláshelyet, Szakolyban falusi
üdülőházat alakítottak ki, mégpedig
munkahelyteremtő beruházás keretében. Dombrádon bővítették a vigadót
és a csárdát, illetve kempinget létesítettek. Vaján a komédiás napok várkastélyi megtartásához vettek igénybe támogatást. Tarpán regionális lovas turisztikai központ épült.
A ROP-os pályázat nyomán a turisztikai vonzerő növelése érdekében is továbbépítik a rétközi kerékpárútat. Ennél Paszab község önkormányzata pályázott, de mivel a létesítmény Ibrányt, Balsát és Szabolcs
községet is érinti, ezért az utóbb említett települések önkormányzatai is
közreműködnek a kerékpárút megépítésében. Tiszavasvári Szorgalmatos és Tiszalök között szintén kerékpárút készül.
Cs.Gy.

összegeket fordítanak a strandok kultúráltságának, a szolgáltatások színvonalának biztosítására, a települések
vendégvonzó közterületeinek, a kiépült kerékpárutak környezetének
gondozására, a lakosság által is használt infrastruktúra fejlesztésére.
Csopakon pályázati támogatással
külön horgászstéget építettek, s egyedi példaként ugyancsak a csopaki
strandon valósították meg az automatikus locsolórendszert, így a szárazabb időszakokban is felfrissített
füves terület fogadja a látogatókat.

Az elmúlt időszakban az északi
parton jelentősebb beruházások elsősorban Balatonfüreden születtek.
Az önkormányzat és külső befektetők együttműködésével megújult
a reformkori városrész, szállodák,
bevásárló központok, élményfürdő
létesült.
A közelmúltban az SCD Csoport
tulajdonába került a tó környékén lévő három megye turisztikai társasága. Terveik szerint hét év alatt 21 települést érintő 28 projekttel százmilliárdos fejlesztést kívánnak megvalósítani. Az északi parton ez érinti például: Balatonakalit a Holiday Kemping és Üdülőpark (3,2 milliárdos),
a Levendula Naurista Kempingpark
(500 milliós) kialakításával, Badacsonyörsöt a Badacsony Park (1,7 milliárdos), Badacsonyt a Szőlőskert Hotel
és Borászda (5,5 milliárdos), Balatonfüredet a Füred Resort (12,6 milliárdos) beruházásával.
A helyi önkormányzatok ugyan
megközelítőleg sem rendelkeznek
ilyen fejlesztési összegekkel, de ös�szefogással tömegeket vonzó programokat kínálhatnak a turistáknak.
Egy évvel ezelőtt öt település – Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas, Paloznak – a térségben működő vállalkozókkal együtt létrehozta a Balaton Riviera Turisztikai Egyesületet,
amely a programok szervezése mellett egy tourinform irodát is működ-

Csopaki szüret

tet. Az egyesület áprilisban Mandulaünnep 2007 címmel az egész mikrotérséget átfogó rendezvénysort szervezett, helyi közösségek bemutatkozásával, kiállításokkal, bakancsos
és kerékpártúrával, mandulás ételek
és helyi borok kínálásával, versenyével, koncerttel, záróeseményként

mandulabállal. A szervezők a Balaton-felvidékre jellemző tömeges, látványos mandulavirágzást igyekeznek
a programok részévé tenni.
A Bakony térsége egyelőre fehér
folt a turizmus térképén. Ezt állította egybehangzóan a közelmúltban
három, a Magas-Bakonyban meg-

PROJEKTBÕVÍTÉS

A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács több, mint
500 milliárd forint összértékre bővítette azon kiemelt
projektjavaslatait, amelyeket az ágazati operatív programok akcióterveibe kívánnak illeszteni a 2007–2008
közötti időszakban.
A testület legutóbbi, május 11-ei, pécsi ülését követő
sajtótájékoztatón dr. Wekler Ferenc régióelnök elmondta,
hogy milyen projektekkel egészítették ki a listát, amelyek
illeszthetőségi feltételeit az elkövetkezendő napokban
fogják pontosítani. Ilyen projekt például a 68-as út 2010
előtti megvalósítása, a Pécsett elkerülő és a Pécs–Szentlőrinci út megépítése, a Budapest–Dombóvár–Gyékényes vasútvonal, a Kaposvári Csiky Gergely Színház,
továbbá a Térségi Integrált Szakképző Központ intézményének felújítása, a régió közigazgatási informatikai
hálózata, valamint a Dél-Balaton vízgyűjtőhöz tartozó
belvízelvezetés rendszerének fejlesztése, a szekszárdi
vízbázis védelme, s Kaposvárott az egyetem háziasított
állatok parkjának létrehozása.
Az ágazati operatív programok révén megpályázott
összeg így többszörösét hozhatja a térségnek, mint az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív
Programja által nyújtott 224,8 milliárd forintos keret.
Káposztás János

húzódó település polgármester as�szonya: Polt Ferencné Dudarról,
Triblné Stanka Renáta Csesznekről
és Veinperlné Kovács Andrea Porváról. (Porva polgármestere egyébként
a Zirc Kistérségi Társulás alelnöke,
a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány kuratóriumának
tagja is.) Ők hárman hirdették meg
az első Porva–Csesznek–Dudar No
Motor Rally-t, Játék és természetjárás
mindenkinek címmel.
A négynapos eseménysor tömegeket vonzó marketing trükkjeként
sorsolást tarttattak azok részére,
akik motoros segítség nélkül a négy
nap alatt megtették a három község
közötti 19 kilométeres utat, részt vettek az egyébként hagyományos Porvai Kőrishegy Fesztivál, a Cseszneki
Zsigmond-napi Vígasságok és a Dudari Napok programjain, és begyűjtötték a szükséges számú pecsétet.
(A fődíj egy kétszemélyes egyhetes
görögországi nyaralás volt.)
Mindhárom első ciklusát kezdő
településvezető a hagyományteremtő program háziasszonyaiként érzékelhette első közös akciójuk sikerét, mivel az ország távoli tájairól,
Szegedről, a fővárosból, Békéscsabáról is érkeztek vendégek a hangulatos rendezvényekre. Megpezsdült
a falusi turizmus, az elmúlt évekhez
viszonyítva több helyi lakos kínált
szálláshelyet a résztvevőknek (jutott szállás a lovaknak is, merthogy
akadtak lóháton érkező vendégek),
akik vadregényes tájakon barangolhattak, felkapaszkodhattak a cseszneki várba, részt vehettek rétes-bajnokságon, disznóvágáson, pálinkakóstoláson, s más kézműves foglalatosságokon.
Juhász Ferenc

Polt Ferencné Dudarról, Triblné Stanka Renáta Csesznekről és Veinperlné Kovács
Andrea Porváról, a három bakonyi község No Motor Rally elnevezésű közös rendezvénysorozatát meghirdető új polgármesterei.
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TURIZMUSKURZUS

RUHRI VIZIT
Európa leendő kulturális fővárosa
képviseletében Pécs alpolgármestere,
Gonda Tibor, s a Pécs2010 Menedzsment Központ regionális és nemzetközi kapcsolatok vezetője, Szalay Tamás április végén a Ruhr-vidéken vizitált. Egy olyan programsorozat résztvevői voltak, amelyen
a 2008 és 2011 közötti kulturális fővárosok képviselői részint beszámoltak a maguk előkészületeikről, részint
a számukra fontos ügyekről (a kreatív
iparról, a logóhasználatról és a szponzoráció megszervezéséről) tárgyaltak.
Mindemellett a pécsi delegáció tagjai
más városok vezetőivel az együttműködés különféle lehetőségeiről folytattak megbeszéléseket. Szó esett például egy Isztambulban, a Boszporuszon felállítandó színpadról, amelyen
2010-ben pécsi fellépők is szerepelnének, továbbá egy olyan gelschenkircheni óriásvászonról, amelyre a világ
ÖNkormányzat
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Pályázati forrásból megújult a világörökségi rangot
elnyert Pannonhalmi Főapátság környezete. A bencés főapátság a turisztikai fejlesztésre 354 millió vis�sza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió
társfinanszírozásában megvalósuló regionális fejlesztés
operatív program pályázatán, az önrész 9 millió forint
volt. A program keretében a kapu előtti tér a parkosítással és a díszkivilágítással új arculatot kapott. A belső udvarban kiépítették a csapadékvíz-elvezetési rendszert, és bazaltkővel burkolták a bazilikához vezető utat.
A monostort övező vársétány is megszépült: kényelmesen járható sétautat alakítottak ki a korábbi földút helyén. A szabadtéri rendezvények helyszínét ülőhelyekkel
látták el. A főapátságban hosszú távú stratégiai tervezés folyik, a négy szakaszra bontott fejlesztési koncepciójuk első szakaszán jutottak túl, a továbbiakban az
infrastruktúrát fejlesztenék, majd szeretnék felújítani
az arborétumot és a kolostorkertet. A negyedik szakaszban rendezvényközpontot alakítanak ki. Várszegi
Asztrik pannonhalmi főapát szerint a turisták számára
színvonalasabb szolgáltatást szeretnének nyújtani, hiszen a vendégszeretet a keresztény, ezen belül a bencés
hagyományok közé tartozik.
A turisták számára kínál élményt Hefter László Ferenczy Noémi-díjas üvegművész is, aki pannonhalmi
üveggalériáját uniós támogatással létesítette a bencés
főapátság közelében, az arborétum szomszédságában,
egy helyre összpontosítván üvegművészeti, restaurátori, művészetpedagógiai és ismeretterjesztői tevékenységét. Hefter László különleges művészettörténeti értékű
üvegablakok szakrestaurálását végzi és modern ólmozott üvegablaksorokat, térelválasztókat, ajtóbetéteket
készít.
Nevéhez fűződik egyebek között a Pannonhalmi Főapátság, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Néprajzi
Múzeum és a budavári Mátyás templom üvegablakainak restaurálása.
Üvegművészeti alkotásai éttermeket, szállodákat
és egyéb középületeket díszítenek. Galériája azonban
a művésztársaknak is kiállítóhelyet kínál. Időszaki kiállításokon hazai és külföldi képző- és iparművészek
alkotásait is az érdeklődők elé tárják. A vendégek a műteremben az ólmozott üvegablak-készítés gyakorlatába, egy ezeréves kézműves tevékenység műhelytitkaiba
nyerhetnek betekintést. 
Maróti Zsuzsa

VENDÉGVÁRÓ APÁTSÁG

Az újjáalakult Országos Idegenforgalmi Bizottság ülésén Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter az ország kitörési pontjának nevezte a turizmust, amelyre
az első Nemzeti fejlesztési terv forrásaiból 2,7 százalék jutott, az Új
Magyarország Fejlesztési Terv révén
megnyíló forrásokból pedig 4,6 százalék fordítható. Hangsúlyozta, hogy
a kormányzati erőfeszítés önmagában kevés, a turizmus fejlesztéséhez
az ágazati szereplők összefogása is elengedhetetlen. Részben ez motiválta
a szaktárca döntését, hogy ősszel turisztikai képzést szervezzen a polgármestereknek az Országos Idegenforgalmi Bizottság közreműködésével.
Fontos, hogy az önkormányzatok vezetői és a turizmus szakemberei egymásra találjanak, s együttműködésüket a pályázatoknál kamatoztatni
tudják. Wolff Péter, az OIB elnöke elmondta: a képzést regionális szinten
szervezik meg, valamennyi polgármestert bevonják, lebonyolításában
számítanak a regionális idegenforgalmi bizottságokra és marketingigazgatóságokra. A tananyagban szerepel
majd a desztinációs menedzsment,
s a kurzus az egyik leglényegesebb
célja a szemléletformálás lesz.

minden részéről származó gyerekek
festenének, elkészítvén a világ legnagyobb képzőművészeti alkotását.
A legeredményesebb tárgyalást a kulturális főváros cím elnyeréséről két
szavazattal lemaradt Bochumban dr.
Ottilie Scholz polgármester asszon�nyal folytatták a pécsiek: megkezdték a két település kiemelt kulturális
partnervárosi együttműködésének

egyeztetését, és az intenzív kulturális
együttműködés formáinak kidolgozását. A tervek szerint a németországi
magyar évad, az Ungarische Akzent
keretében a déli kulturális övezetet
képviselheti Lajkó Félix hegedűművész a bochumi Kemnade fesztiválon, s a Pécsi Művészeti Szakközépiskola egy diákcsoportja is Bochumba látogathat.

mindennapok

Tavaly térkövezték a temetőbejárót, kijavították az iskola és óvoda közös épületének tetőszerkezetét és az óvoda
helyiségeinek padlózatát Lókúton, ahol gondot okozott
a csapadékvíz elvezetése is, ezért kitisztítottak a mintegy hétszáz méternyi vizesárkot, valamint a Lókút-forrást, amelyről a falu a nevét kapta. A munkálatokhoz jelentős pályázati pénzeket nyertek: a tetőjavításhoz négyszázhetvenezer, a kúttisztításhoz háromszázezer, a település rendezési tervének elkészítéséhez
ötszázezer, a szomszéd községgel összekötő út terveire ötmillió forintot.
Ez utóbbihoz uniós támogatást is remélnek, mert az út révén – pályázatuk szerint – Veszprém Lókúthoz, illetve Lókút Veszprémhez, időben és távolságban is feleannyival lenne közelebb. Idén az iskola-óvoda tetőjavítására ötszázezer forint pályázati nyeremény áll rendelkezésükre, a teljes felújítás költsége húszmillió forint. A hiányzó összeget
pályázatból szeretnék pótolni. Olaszfaluval és Nagyesztergárral közös
a körjegyzőségük. Kétmillió forintot nyert a falu a három község rendezési tervére. A sportpályán jelentős nemzetközi bocsaversenyek zajlanak, ezért itt öltözőt és illemhelyet építenek a kétmillió-hatszázezres
Leader-pályázatból. Bevezetik a polgármesteri hivatalba a gázfűtést,
felújítják a helyiségek padlózatát, elvégzik hétszáz méter belterületi út
rekonstrukcióját, a három buszmegálló előtti várakozó övezetet térkövezik. Surányi Mihály polgármester szerint kemény év lesz az idei, de
kitűzött céljaik igen takarékos és ésszerű gazdálkodással, pályázati kiegészítésekkel megvalósíthatók. Festői bakonyi település az övék, amely,
ha közelebb kerül hozzájuk a nagyvilág, a turisták és betelepülők számára is vonzó lehet. Építési telkeket kínálnak eladásra, a befolyó ös�szegek a pályázataikhoz szükséges önrész előteremtését szolgálják. Lókút mellett az alábbi hírekben szerepeltetett valamennyi önkormányzat
tagja a TÖOSZ-nak.

n Orvosi rendelőjének homlokzatát újíttatja fel Szentgyörgyvölgy önkormányzata,
amely erre a célra tizenöt százaléknyi önrészéhez ötmillió forintos támogatást nyert az
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
pályázatán. Ezen felül szeretnék a rendelőt
akadálymentesíteni, amihez a szükséges ötmillió forint hatvan százaléka elnyerhető
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács pályázatán.
n A közösségi ház állagmegóvási munkálatainak finanszírozásához nyújtott be pályázatot Resznek község önkormányzata.
A tervezett beruházás várható költsége három és félmillió forint, amelynek kilencven
százalékát szeretnék elnyerni.

n Kínába tart a vízvári víz. A Somogy megyei Vízváron kétmilliárd forintos beruházásba kezd a World Global Waters Company.
Az ivóvizes palackokat a Távol-Keletre szállítják majd. Három hónap alatt egy 2000 négyzetméteres üzemcsarnokot építenek fel, amelyben induláskor 60 ember vesz rész a Drávából
származó víz palackozásában.
n Átláthatóbb tette a települését a látogatók számára is Kehidakustány önkormányzata. A frekventált helyeken korábban kihelyezett információs táblák és térképek mellett hamarosan új utcanévtáblák is segítik
az eligazodást. A táblákat az önkormányzat
saját erőből, mintegy ötszázezer forint ráfordításával készíttette el.

n Mozgalmas installációkkal és sok új
szereplővel bővült, a korábbi években megszokotthoz képest az idén hatodik alkalommal megrendezett Makó Expó. A programsorozat megnyitóján Buzás Péter polgármester, a térség országgyűlési képviselője arról
beszélt, hogy az idén kezdődő és 2013-ig tartó időszakban a vállalkozások a közös pályázatok révén lehetnek az EU fejlődésének
részesei. Nagy segítség, hogy a város idén is
kísérőrendezvényekkel vonzza ide a közönséget, mondta Tóth István, a kiállítás megrendezését vállaló Marosmenti Vállalkozók
Szövetségének elnöke, aki makói cégvezetőként az expón találkozott először számos,
a városban működő cég termékével. A vásár nagydíját a Mesterpék Kft. nyerte. A cég
a gyerekek számára megnyitott egy rögtönzött pékműhelyt, amelyből az általuk gyúrt
és megsütött tésztákat hazavihették.
n Kisvasúti napot tartottak az április elsején újra munkába állt Almamelléki Erdei
Vasút tiszteletére Almamelléken és Sasréten. Volt a programban tutajépítés, hajtányhajtás, lufilövészet, íjászat, modellkiállítás,
vásár és talpfacsere-verseny, amely utóbbi
küzdelem résztvevői megtapasztalhatták
a krampácsolás, a sínrögzítőcsavar-tekerés
izzasztó élményét. A kisvasút ezen a napon
sűrített menetrenddel 9 órától közlekedett.
A kirándulószezonban menetrend szerint
jár: Almamellékről naponta 10 órakor indul
Sasrétre, ahonnan 14 órakor indul vissza.
n Együttműködési megállapodást kötött
a Sárhidai Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság.
A községházán rendezett ünnepségen részt
vett Bakos Tibor polgármester, Szilágyi Zoltán, a kisebbségi testület elnöke, Kámán
János ezredes, rendőrkapitány és a község
körzeti megbízottja. A megállapodás legfontosabb célja a cigányság és a rendőrség
képviselői közötti rendszeres együttműködés kialakítása, Sárhida és a környék közbiztonságának javítása.
n Félszáznál több liszói lakos járult hozzá társadalmi munkával a helyi sportlétesítmények, illetve a játszótér felújításához.
A liszói önkormányzat által meghirdetett
önkéntes munka egyben pályázati önrészt is
takart, a település ugyanis egymillió forintot kapott a szaktárcától sportszerek, illetve
köztéri padok vásárlásához. Novák Csaba
polgármester elmondta, hogy a társadalmi
munka keretében lefestették a kerítéseket,
megerősítették a kosárlabdapalánkot, örökzöldeket is ültettek a pályák mellé, s csinosították a játszóteret.
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n A közoktatási törvény módosítása tette szükségessé, hogy a felsőörsi Malomvölgy
Általános Iskola szeptembertől a veszprémi
Hriszto Botev Általános Iskola tagintézménye legyen. Az önkormányzat a közgyűlésén
Katanics Sándor (MSZP) példa- és modellértékűnek nevezte az együttműködést, Péterné
Rózsa Mária (Védegylet) viszont falurombolásnak nevezte az összevonást támogató
törvényi előírást. Ennek részleteit Kenézné
Berei Györgyi polgármester ismertette. Elmondta, hogy a jogszabály által elvárt minimális osztálylétszám elérhetetlensége folytán 2008. szeptember 1-jétől nem működhetne tovább a helyi iskola, ellenben tagintézményként megmaradhat. A Porga Gyula
alpolgármester által jegyzett előterjesztés
szerint a társulás miatt nincs szükség az osztályok átszervezésére. A felsőörsiek négy alsós évfolyama továbbra is a településen tanul
majd, a felsősök pedig Veszprémben végzik
tanulmányaikat. A társulás finanszírozási
előnyökkel is jár. Városházi számítások szerint a százhárom bejáró diák után mintegy
17 millió forinttal növekszik a központi támogatás összege.
n Az építési költségek csökkentése érdekében csaknem másfélmillió forint értékű
munkát végzett egy raposkai lakosokból
verbuválódott brigád a közösségi épület régi
aljzatának felbontásában és elszállításában.
Bolla Albert polgármester elmondta, hogy
szeretné, ha minél több raposkai érezné magáénak a falu dolgait és venne részt hasonló
társadalmi munkákban.
n Dísztőrt és oklevelet adományozott Vértes Árpád hévizi polgármesternek dr. Bene
László, országos rendőrfőkapitány a fürdőváros közbiztonságának segítésében végzett
önkormányzati munkáért. A városvezetés
évek óta szakbizottságot működtet a rendőrséggel való szoros kapcsolattartás érdekében, a védelmi technikai fejlesztést anyagilag
is támogatja. A városban erőszakos jogsértő
cselekmény egy évtizede nem történt.
n Sikeres Interreg-pályázatuk révén Güssingbe utaztak Letenye önkormányzatának
képviselői és a határ menti város közintézményeinek vezetői, akiknek Peter Vadász
güssingi polgármester mutatta be a megújuló energiák helyi alkalmazásának eredményeit. A letenyeiek megtekintették egy
biomassza távfűtőmű és egy biogázüzem
működését. A nyertes projekt célja, hogy
Letenye önkormányzata a közintézményeit
illetően elkészíttesse az alternatív energiaellátás alkalmazását szolgáló megvalósíthatósági tanulmányt.
ÖNkormányzat
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n Állampolgári kezdeményezés mellé állt
a nagykanizsai önkormányzat és a helyi városvédők szervezete, s ennek eredményeként márványtábla emlékeztet II. Rákóczi
Ferencre a róla elnevezett utca első házának
falán. Az ötlet Móricz István nyugállományú honvéd alezredestől, alkalmi szobrásztól származik, aki bronzból el is készítette
a fejedelem portréját.
n Hagyományos vártúrát rendeztek Reziben, immár huszadik alkalommal. A legtöbben gyalogosan tették meg a távot, de
akadtak, akik biciklivel vagy éppen autóval
keresték fel a romokat. A várudvarban késő
délelőttől főztek, sütöttek. Sok érdeklődőt
vonzott az íjászverseny, a lovasbemutató,
valamint a fellegvár történetéről és esetleges jövőjéről szóló beszámoló. A jubileumi
vártúra alkalmából koncertet adott a hévízi Musica Antiqua régizenei együttes, s játszott Rezi német testvértelepülésének együttese is.
n A helyi általános iskola megmentéséért
fáradozik Öveges professzor szülőhelye, Páka település önkormányzata. Molnár László polgármester ismertetése szerint a pákai,
csömödéri és gutorföldei iskolák összevonásával közös intézményt szándékoznak
létrehozni, legkésőbb június elejére várható
a fenntartó önkormányzatok közötti megállapodás. A második legfontosabb feladatnak
tartja az Öveges-háznak egy többfunkciós
látogatóközponttá alakítását, amiben egy
olyan interaktív kiállítótermet terveznek
berendezni, amely lehetőséget nyújt a professzor által népszerűvé tett fizikai kísérletek elvégzésére is.
n Illegális szeméttelepet szüntet meg
a batyki önkormányzat. Az egykori vasútállomás melletti gödörben felhalmozott hulladékot konténerbe gyűjtteti, de Adorján Péter polgármester szerint ez a felszámoláshoz
nem elég, ezért részint lánclezárással próbálja megakadályozni a további lerakást,
részint a telepen talált nevek ismeretében
(munkaszerződés, behívólevél is volt a kupacban) szabálysértési eljárást kezdeményez
egy helybeli, egy zalabéri és egy zalaszentgróti lakos ellen.
n Egyhetes festőtábort rendeztek Gyenesdiáson, a helybeli pásztorházban. A program a nyáron még két további alkotótáborral folytatódik, amelyeket az Európai Unió
pályázati támogatásával szerveznek meg,
a tizennegyedik században élt, s a mai szlovén–magyar határon átnyúló régió templomaiban freskókat alkotó Aquila János életművének felevenítése céljából.
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n A péntekfalusi településrész temetőjének felújítására nyújtott be pályázatot
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz az Őrség peremvidékén fekvő kisközség, Kerkafalva önkormányzata.
A tervezett beruházás teljes költsége meghaladja a négymillió forintot, ebből az összegből az önkormányzatnak a pályázati kiírás
értelmében negyven százalékot kell állnia.
Tavaly hasonlóképpen újították fel a református templom melletti temetőt.
n A helyi tekepályához vezető csaknem
300 méteres, aszfaltozott út felújítására pályázott Lovászi község önkormányzata.
A mintegy ötmillió forintos beruházás költségének felét reméli a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól.
n Húsz porta szépülhet a cikói önkormányzat által meghirdetett homlokzat-felújítási pályázaton nyert összeg felhasználásával. Dr. Ferencz Márton polgármester
elmondta, hogy a házankénti ötvenezer forintos támogatást a családok tetőátrakásra,
csatornázásra, az épület külső, utcafrontra
néző felének renoválására, ablakcserére, festésre, kerítés-felújításra, autóbejáró építésére fordíthatják.
n Környezettisztítási akciót szervezett
Kerkabarabás, Lendvajakabfa és Lovászi önkormányzata. A mindhárom zalai településen sikeres kezdeményezés a lakosság több
mint felét mozgatta meg a zsákfalu Lendvajakabfán, ahol Kaszás György Ferenc polgármester tájékoztatása szerint a 86 esztendős Vajda Sándorné is ott volt az önkéntesek között.
n Nem vártak pályázati lehetőségekre,
hanem elkezdték az útjavítást Kétegyházán. Kalcsó Istvánné polgármester elmondta, hogy egy Békés megyei cégtől sikerült
ingyenesen olyan kőtörmeléket szerezniük,
amely ugyan betonozásra már nem alkalmas, de útalap készítésére megfelelő.
n Egészségházat avattak Kemenesszentpéteren. Ünnepi beszédében Máhig József
polgármester elmondta, hogy a két és fél
millió forintnyi pályázaton nyert pénzhez az
önkormányzat több mint hatmillió forintot
tett hozzá, és sokat áldoztak a létesítményre
a település lakói, a többi között a falu háziorvosa, dr. Toma Elek, a Gyógyító Munka Kft.,
valamint a Kemenesszentpéterért Baráti Kör
Közalapítvány tagjai. A vendégek – közöttük Gőgös Zoltán államtitkár és dr. Kontrát
Károly országgyűlési képviselő – megtekintették az épületet, amelyben az orvosi szoba
mellett a védőnői szolgálat, valamint kézigyógyszertár is helyet kapott.

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:
		
Elérhetőségeink:
Telefon/fax:
Mobil:
		
		

www.gergelyairkft.hu
www.culiciade.hu
 2481 Velence, Nyár u.13.
22/474-474
30/3391-139
30/3391-339
gergelyairkft@t-online.hu
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Érdekli Önt?
´´ kereskedelmi
Akkor kérdezze egyszeruen
tanácsadónkat, Bakondi Károlyt, aki készséggel
nyújt Önnek további felvilágosítást.
Tel. (1) 451-3244
Fax (1) 451-2237
Mobil (06)20-9436938
E-Mail: karoly.bakondi@pappas.hu
ÖNkormányzat
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