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Kormányzati mamelukok 
ostoba szerepvállalása 
idézte fel bennem 
az agyrémeivel viaskodó 
Francisco Goya 
ásító és ordító prelátusait. 
 „Itt van, itt az óra. 
Vége a kísérteteknek.
El kell tűnni
a csavarra mozgó grandnak 
s minden cinkosának... 
Ya es hora.” 
Unalmasan őrjítő válaszok 
címmel a 8–9. oldalon 
a mameluk szerepvállalás 
elemzését olvashatják.

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség tavaly elfogadott európai kar-
tájának terjesztését szolgáló projekt nemzetközi munkacsoportjának 
tagjai Minna Canth leányaiként fényképeztették le magukat az 1844-től 
1897-ig élt finn drámaíróról alkotott szobor tövében. A csoportban 
a TÖOSZ projekt-partnerként képviseltette magát polgármesternői ta-
gozatának elnöke és elnökségi tagja (Zsíros Sándorné alsózsolcai és Vass 
Mária bojti polgármester), valamint nemzetközi titkára (Sabján Kata-
lin) személyében. Minna Canth – akit a norvég Henrik Ibsen és a dán 
Georg Brandes (született Morris Cohen) társaságában a skandináv iro-
dalom hírességeként becsülnek, és Shakespeare műveinél gyakrabban 
tűzik műsorra a darabjait Finnországban – a nők társadalmi helyze-
tének javításáért végzett munka élharcosa volt, a legutóbbi parlamen-
ti választások után az állami zászló felvonásával köszöntötték a róla 
elnevezett új ünnepnapot, az esélyegyenlőség napját. Hogy miről be-
széltek értekezletükön a magukat a leányainak nevező csoport tagjai, 
arról a 4–5. oldalon olvashatnak.
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Az ERFA, Interreg IIIB Cadses tá-
mogatású Közép-Európai Környe-
zetvédelmi Hálózat (C2ENET) zá-
ró ülését  2007. szeptember 12–14-
én tartották a csehországi Vsetín 
városában. A fórumon a TÖOSZ-t 
Krausz Veronika és Pozsgai Péter 
nemzetközi titkárok, továbbá Ke-
il Szilvia környezetvédelmi titkár 
képviselték. Az ülésen előadást 
tartott magyar részről a sziget-
szentmiklósi Házi Imre is. A Te-
lepülési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének a projekt meg-
valósításában betöltött szerepéről 
a 27. oldalon olvashatnak.

PROJEKTZÁRÁS
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Köztudott, hogy Ausztriában jellemzők a minőségi játszóterek, sportpályák nagy-
városokban és kistelepüléseken egyaránt. Az M&M-Pack Kft. Szombathely 10 éve 
forgalmazza az Agropac osztrák gyártó játszóeszközeit, szabadidősport valamint 
parkberendezéseit. A szabványos TÜV tanúsítvánnyal rendelkező termékek ked-
veltek Magyarországon, mert a kedvező ár és a kiváló minőség együttesen jelent-
kezik. 

Az Agropac és az M&M-Pack Kft. minden évben lehetőséget nyújt önkormány-
zati szakembereknek, tervezőknek, parképítő cégek képviselőinek és tanúsító szak-
értőknek, hogy egy rövid ausztriai szakmai út keretében megismerkedhessenek 
a cég új játszóeszközeivel, játszótereket látogassanak meg, szakmai konzultációt 
folytassanak fejlesztő szakemberekkel.

Az idén május végén mintegy 40 szakember vett részt egy ilyen tanulmányúton. Az autóbuszos út során a szakmai progra-
mok mellett kellemes szabadidő eltöltésről is gondoskodtak a vendéglátók Steiermarkban, Grazban, Riegersburg várában és 
a Zotter csokoládégyárban. A résztvevők a búcsúesten elhangzott vélemények szerint hasznosnak és értékesnek minősítették 
a látottakat, sok tapasztalatot szereztek a tervezéshez, a helyes elképzelések és játszóeszközök kiválasztásához. 

Több résztvevő szakember egybehangzó véleménye szerint 
a szakmai út fő tanulsága annak a felismerésnek a megerősítése 
volt, hogy a játszótér a környezet része. Ami különösen elgondol-
koztató annak ismeretében, hogy a hazai önkormányzatok egy 
része elsősorban túl akar tenni a másikon, azaz minél nagyobb, 
félelmetesebb és természetesen drágább kombinált játékokat vá-
sárolna, figyelmen kívül hagyva a gyermeki szórakoztatás legfőbb 
mottóját: „játszani szeretettel és hintával lehet”.

Mihalcsics László
ügyvezető

M&M-Pack Kft.

Szakmai úton Ausztriában, a játszóterek birodalmában
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Amint arról már többször hírt ad-
tunk, az Európai Régiók és Tele-
pülések Tanácsa (Council  of Eu-
ropean Municipalities and Regi-
ons, rövidítve: CEMR) közgyű-
lése 2006. május 12-én fogadta 
el a Charta a nők és férfiak esély-
egyenlőségéről a helyi életben el-
nevezésű dokumentumot, amely 
összefoglalja a nők egyenlő esé-
lyének megteremtésére irányuló 
helyi szintű cselekvési lehetősé-
geket, s rögzíti ezek alapelveit. E 
dokumentumhoz a polgármes-
terük aláírásával csatlakozó ön-
kormányzatok képviselő-testüle-
tei kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy valamennyi döntésük meg-
hozatalakor figyelembe veszik, 
és lehetőleg érvényesítik a kartá-
ban foglaltakat. Ahogyan a CEMR 
választott női képviselői bizottsá-
gának elnöke, Vicenta Bosch Pa-

A munkacsoportban – a pro-
jektben részt vevő országok kép-
viselőinek beszámolója alapján – 
érdekes kép rajzolódott ki az eu-
rópai települési önkormányzatok 
és az esélyegyenlőség viszonyáról. 
Az unió korábbi területéről sokkal 
nagyobb számban csatlakoztak 
a kartához az önkormányzatok, 
mint az újonnan csatlakozók or-
szágaiból. Az értekezleten kide-
rült, hogy Szlovákiából, Csehor-
szágból, Macedóniából, Lettor-
szágból, Litvániából és Lengyelor-
szágból még egyetlen önkormány-
zat se vállalta fel a karta szellemi-
ségét (egyéb konkrét kötelezettsé-
get nem is kellene felvállalni, hi-
szen minden önkormányzat maga 
határozza meg a saját településén 
megvalósítandó célt, és dolgozza 
ki a cél elérésének módját). Mel-
lettük Norvégia (a norvég nyelvű 
fordítás hiányában), de még Nagy-
Britannia és Luxemburg telepü-
lési önkormányzatai se fedezték 
fel a kartában rejlő lehetőségeket. 
(Nem mellesleg, az eszmecsere fi-
gyelemreméltó konzekvenciái kö-
zé tartozik, hogy az egyenlő esé-
lyek az egyenlőtlenségnél nem-
hogy demokratikusabbak, de ol-
csóbbak is.  Aminek egyszerű oka 
az, hogy a nők és férfiak azonos 
mértékben vállalnak részt a javak 
megteremtésében.) 

Az európai félezer csatlakozó 
önkormányzat közül Olaszor-
szágban van a legtöbb, és – a nul-
lát nem számítva – Magyarorszá-
gon a legkevesebb; mindösszesen 
egy.

A nők és férfiak közötti esély-
egyenlőség európai kartájához 
országunkból elsőként Zebegény 
önkormányzata csatlakozott. 
(Sinkó Vilmosné, a település pol-
gármestere kérdésünkre válaszol-
va elmondta, hogy miután meg-
kapták a TÖOSZ-tól az e-mailt 
és elolvasták a karta szövegét, igen 
gyorsan döntöttek az aláírásáról, 
mert az abban foglaltak meg-
egyeznek a céljaikkal.)

Az értekezleten több, a kartá-
hoz csatlakozó önkormányzatnak 
az e dokumentumhoz illeszkedő 
cselekvési tervéről szó esett, s ezek 

lanca (aki 1983 óta a spanyolor-
szági Bonrepos y Mirambell pol-
gármestere) megfogalmazta: a 
karta eszköz ahhoz, hogy a nők és 
férfiak egyenlő esélyét helyi szin-
ten megteremtsék az önkormány-
zatok. A cél az, hogy minél több 
településen élhessenek azonos esé-
lyekkel a nők és a férfiak. 

Az Európai Bizottság által is tá-
mogatott projekt záró rendezvé-
nyét a CEMR választott női képvi-
selői bizottsága megalakulásának 
25. évfordulóján, 2008 februárjá-
ban tartják az olaszországi Pisa 
városában. Vicenta Bosch Palanca 
e bizottság negyedszázados óhajá-
ra is emlékeztette a fórum résztve-
vőit, hogy tudniillik a nők „az Ég-
bolt felét, a Föld felét és a Hata-
lom felét” („half of the Sky, half of 
the Earth and half of the Power”) 
akarják elérni. 

Minna Canth leányai – lásd az első oldalt! 
– 2007. szeptember 8. és 11. között a finn-
országi Kuopio városában elsősorban a nők 
és férfiak közötti esélyegyenlőség tavaly elfo-
gadott európai kartájának önkormányzati 

fogadtatásáról értekeztek. A helyszín kiválasztásában volt 
szerepe annak, hogy a finn nők a világon elsőként éppen száz 
éve váltak választópolgárrá és választhatóvá (az 1907-ben vá-
lasztott parlament tagjainak csaknem tíz százaléka volt nő), 
és hogy a mostani parlament (42 százaléknyi képviselőnővel 
a soraiban) megbízásából létesült kormánynak tizenkét hölgy 
és nyolc férfi a tagja. Amikor ez a kormány Tarja Halonen 
előtt letette a hivatali esküt, Finnország első női elnöke Min-
na Canthra emlékeztetett, akinek hajdani küzdelme nélkül 
mindez nem történhetett volna meg.

MINDENNEK
A FELÉT!
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Magyarországon a diplomások több mint fele nő, hatalmi pozíciójuk 
azonban csak tíz százalékuknak van, parlamenti arányukat tekint-
ve az uniós tagállamok között a huszonhatodikok, a világranglistán 
a százhuszonnyolcadikok vagyunk. Nem csoda, hogy az ENSZ ille-
tékes bizottsága legutóbbi – 2007. augusztus 10-én kiadott – érté-
kelésében ismét elmarasztalta országunkat. (Az Egyezmény a nők 
elleni erőszak valamennyi formájának leküzdéséről /Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
– CEDAW/ című dokumentumot 1979-ben fogadta el az ENSZ köz-
gyűlése, 1981-ben lépett életbe, Magyarország 1982-ben csatlakozott 
hozzá. Az egyezményben foglaltak megvalósítását ellenőrzi az ENSZ 
CEDAW Bizottsága. A 23 tagú, nemzetközi szakértőkből álló testület 
a négyévenként elkészített országjelentések megismerése és a kormá-
nyok képviselőinek meghallgatása után készíti el értékelését, és fo-
galmazza meg javaslatait.) E bizottság mostani megállapítása szerint 
Magyarországon „a nők továbbra is alulreprezentáltak a közéletben, 
a politikai életben és a döntéshozó testületekben, beleértve a parla-
mentet, a minisztériumi vezetést és az önkormányzatokat, valamint 
a diplomáciai testületet”. A bizottság ajánlásokat fogalmazott meg 
a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés CEDAW-egyezmény 
szerinti definíciójának a magyar jogszabályokba való beiktatására; 
a családon belüli erőszakra vonatkozó nemzeti stratégia végrehaj-
tását segítő törvény megalkotására; az erőszakos közösülés bűncse-
lekmény törvényi tényállásának módosítására; az emberkereskede-
lemmel szembeni hatékony fellépésre; a foglalkoztatási szegregáció 
megszüntetésére; a nők számára kínált egészségügyi szolgáltatások 
minél szélesebb körű hozzáférhetővé tételére; a vidéki nők helyzeté-
nek javítására. Bizottsági javaslat szorgalmazza a cigány nőket sújtó 
többszörös diszkrimináció felszámolását az oktatásban, az egészség-
ügyi ellátásban, a megfelelő lakhatáshoz, foglalkoztatottsághoz való 
hozzáférésben, a közéletben, a politikai és gazdasági életben; továb-
bá, hogy a magyar állam gyűjtsön és tegyen elérhetővé statisztikai 
adatokat a cigány nők sajátos helyzetének megváltoztatására irányu-
ló közpolitikák kialakítása érdekében. A bizottság ajánlja még, hogy 
Magyarország „haladéktalanul fogadja el és vezesse be azt az indít-
ványt, amely 50 százalékos férfi/női kvótát javasol az önkormányzati 
és nemzeti listás választásokon”.

közül némelyik képviselője a vég-
rehajtás tapasztalatairól is beszá-
molhatott. 

A bécsi városháza nőkkel fog-
lalkozó projektjének vezetője, Ur-
sula Bauer elmondta, hogy 1992 
óta működik az esélyegyenlőség-
gel foglalkozó részlegük, s bár 
kezdetben nehezen és kevesen 
értették a működésüket s létjo-
gosultságukat, a helyzetük azóta 
gyökeresen megváltozott, és ma 
Bécsben próbálják sikerre vinni 
a gender mainstreaming és a gen-
der budgeting* technikáját. Bécs 
1,6 millió lakosának 52,6 száza-
léka nő, amely elegendő ok arra, 
hogy a város 1,5 billió eurós éves 
költségvetéséből 7 millió eurót 
a nők és férfiak közötti egyenlő 
esélyek megteremtésére szánja-
nak. 

A fórumon felmerült a min-
dig aktuális kétely: a nők egyenlő 
esélyének megteremtésében va-
jon nem szenvednek-e hátrányos 
megkülönböztetést a férfiak? Ezt 
Monique Lemoine, a francia St. 
Jean de la Ruelle város tanácsnoka 
egyenesen perverziónak nevezte, 
hiszen az alaptétel az, hogy min-
den ember egyenlőnek született. 
Ehhez képest a finn Vantaa váro-
sában (az adózás előtti adatok sze-
rint) havi átlagban a férfiak 2795 
eurót, míg a nők 2195 eurót ke-
resnek. A francia kisváros képvi-
selője szerint akkor lesz egyenlő-
ség, ha a férfiak is rájönnek, hogy 
az esélyegyenlőség ügyén csak 
nyerhetnek.

A spanyol Terrassa városában 
(a hazánkat ezen a téren is el-
marasztaló CEDAW-jelentésben 
megfogalmazott igényre válaszul) 
a családon belüli erőszak ellen he-
lyi szintű jogi szabályozást alkot-
tak. A rendeletük értelmében lét-
rehozott nyolctagú bizottság fel-
jelentés alapján jogosult, halállal 

végződő esetben pedig köteles 
a bántalmazás vizsgálatát elren-
delni, majd a vizsgálat megálla-
pításain alapuló jelentését nyilvá-
nosságra hozni. (Magyarországon 
hasonló céllal hatóságot állítot-
tak fel, amellyel az önkormányzat 
együttműködhet.)

Françoise Gaspard, az ENSZ 
CEDAW-bizottságának szakértő-
je – a nők és férfiak közötti esély-
egyenlőség megteremtésére irá-
nyuló tevékenységeket áttekin-
tő előadásában – a feminizmus-
tól és az 1986-os első helyi szin-
tű programtól napjainkig tartó 
hosszú útról is szólván, a konkrét 
problémákra konkrét eszközrend-
szert ajánló karta hasznos voltáról 

beszélt, utalt a képzés és a kom-
munikáció szerepének fontossá-
gára, s kijelentette, hogy az esély-
egyenlőségi politikák kialakításá-
hoz és végrehajtásához nemzeti, 
nemzetközi szintű összefogásra 
és együttműködésre van szükség. 

A TÖOSZ Polgármesternői 
Tagozatának elnöksége augusz-
tus végén az összefogás erősítésé-
ről és a hálózat-építésről döntött. 
Az aktuális híreket és fejlemé-
nyeket (emellett nem utolsósor-
ban a karta szövegét és az aláírási 
formanyomtatványt) olvasóink 
fellelhetik a TÖOSZ honlapján, 
a Polgármesternői Tagozat me-
nüpontban. 

Sabján Katalin

*A gender mainstreaming politikai cél és egyben stratégia is 
a nemek egyenlőségének eléréséhez. Tartalmazza a tapasz-
talatcserét, a gyakorlati eszközök fejlesztését, a végrehajtás 
keretét és monitorozását a különböző politikai területeken. 
A hagyományos egyenlőség-politikáknál többet jelent tehát, 
mert megvalósítása esetén az embereket a politikaformálás 
központjába helyezi, jobb kormányzathoz vezet, és a férfia-
kat és nőket egyaránt bevonva, teljesen kihasználja az embe-
ri erőforrásokat. A gender budgeting technikája a rendelke-
zésre álló pénzeszközök nők és férfiak közötti igazságosabb 
elosztását teszi lehetővé.
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Bajnai Gordon önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszterként első alkalommal 
hívta össze a Kormány – Önkormányzatok 
Egyeztető Fórumának ülését 2007. szeptem-
ber 11-ére. A KÖEF ülése az eddigi gyakor-

lattól eltérően – a résztvevők egyetértése alapján – nem volt 
sajtónyilvános. A sajtó kizárását az ülésről az indokolta, 
hogy a fórum munkajellege erősödjön, és ne kifelé beszélje-
nek a résztvevők.

lami Számvevőszék e tárgyú vizs-
gálatainak eredményét indokolt-e 
megvárni, végül is nemmel vála-
szoltak a fórum résztvevői, mert 
a két vizsgálat párhuzamosan vé-
gezhető és a vizsgálatok tapasz-
talatai közösen értékelhetőek. 
Mindkét oldal képviselői szerint 
arra kell törekedni, hogy a vizs-
gálatban a lehető legteljesebb kör-
ben vegyenek részt a kistérségek. 
A vizsgálat módszerére vonatko-
zóan még szakértői egyeztetésre 
kerül sor. 

A kéményseprőipari közszol-
gáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló törvényjavaslat tervezetének 
előterjesztését a fórum vita nélkül 
elfogadta.

A KÖEF munkaterve második 
félévi témáinak kiegészítéséről 
szóló napirendi pont tárgyalása 
során Bajnai Gordon bejelentet-
te, hogy az önkormányzati szö-
vetségek szeptember 21-én kapják 
meg a jövő évi költségvetés terve-
zetét, amelyről a szeptember 25-ei 
KÖEF-ülés keretében egyeztetnek 
az oldalak képviselői, s csak ez 
után véglegezi a kormány a parla-
mentnek beterjesztendő törvény-
javaslatot. (A javaslatról és annak 
önkormányzati véleményezéséről 
októberi lapszámunkban olvas-
hatnak majd – a szerk.) A tárgya-
ló felek szükségesnek tartották az 
adótörvények, köztük kiemelten 
a helyi adók változásának a KÖ-
EF általi érdemi vitáját és egyet-
értettek abban is, hogy a KÖEF 
által létrehozott szakmai mun-
kacsoportnak az önkormányzati 
reform továbbfejlesztésével kap-
csolatos jelentését, s az esetleges 
változtatási javaslatokat együtt vi-
tassák meg ezen a fórumon. Ismét 
indokoltnak tartották az egész-
ségügyi reform helyzetének közös 
áttekintését.

A KÖEF üléseinek az ügyrend-
ben szerepeltetett sajtónyilvános-
ságát megszüntették. 

Dr. Gémesi György a KÖEF társ-
elnöke, az önkormányzati oldal 
képviseletében nyomatékosan 
kérte, hogy a korábbi megállapo-
dásnak megfelelően a kormány-
oldal miniszteri vagy államtit-

A közösségi közlekedés támo-
gatási rendszeréről Garamhegyi 
Ábel, a GKM szakállamtitkára ál-
tal tartott tájékoztatót követő vitá-
ban a főváros és a vidéki nagyvá-
rosok közötti támogatási mérték 
megosztása volt a fő téma, s szó-
ba került a VOLÁN vállalat ön-
kormányzati tulajdonba adásá-
nak lehetősége is, amire azonban 
a minisztérium álláspontja szerint 
nem érett meg a helyzet. A tájé-
koztatót a KÖEF mindkét oldala 
tudomásul vette.

Az önkormányzati szövetsé-
gek korábbi kezdeményezésére 
az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium terjesztet-
te elő a kistérségek tevékenységé-
nek átfogó vizsgálatának alapjául 
szolgáló, általa kialakított vizs-
gálati szempontokat, amelyeket 
részletes vita után kiindulási alap-
ként fogadott el a fórum, megál-
lapodván abban, hogy a végleges 
kérdőív tartalmazza majd az ön-
kormányzati oldal által javasolt 
kérdéseket is. Az önkormányza-
ti szövetségek képviselői szerint 
a vizsgálatnak a kistérségek gaz-
daságos működésének feltárására, 
az állami alkalmazottak szerepé-
re, a kistérségi munkaszervezetek 
hatékonyságára kell koncentrál-
nia. Arra a felvetésre, hogy az Ál-

ZÁRTFÓRUM
nyitottan

A fórum elsőként – az ügyrend-
jében rögzített hatáskörével élve 
– a Helyi Önkormányzatok Nap-
ja központi programjáról dön-
tött. A két oldal képviselői egyet-
értettek, hogy 2007-ben az önkor-
mányzatok napja központi ünnep-
sége szeptember 28-án, Budapes-
ten legyen, s megállapodtak az ez 
alkalomból tartandó konferencia 
témájáról és programjáról. Az e 
sorok olvasásakor már megtar-
tott Az önkormányzatok és az új 
fejlesztéspolitika kapcsolata című 
rendezvény a KÖEF által terve-
zett előadói: Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök, Bajnai Gordon ön-
kormányzati és területfejlesztési 
miniszter, Draskovics Tibor tárca 
nélküli miniszter és – a szövetsé-
gek egyeztetésének eredménye-
ként – Kósa Lajos, a Megyei Jo-
gú Városok Szövetsége, Molnár 
Gyula, a TÖOSZ, Szabó Gellért, 
a Magyar Faluszövetség elnöke. 
A résztvevők elfogadták a TÖOSZ 
javaslatát az ünnepnapra meghí-
vandók köréről és az egyes szövet-
ségek képviseleti módjáról. 
A KÖEF a Megyei Önkormány-
zatok Országos Szövetsége által 
Ópusztaszeren szeptember 29-re 
szervezett megyék országos gyűlé-
sét az önkormányzati nap országos 
kísérő rendezvényének tekinti. 
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ne veszélyeztesse. A miniszter je-
lezte, hogy az EU-önerőalapról 
szóló miniszteri rendeletet ha-
marosan közzé teszik. 

A fejlesztési pályázatok össze-
férhetetlenségi szabályairól szó-
ló koncepcióról folytatott vitában 
mindenki egyetértett azzal, hogy 
nyilvánossá és áttekinthetővé kell 
tenni a folyamatokat, s egyértel-
műsíteni kell a szerepeket. Miután 
a leendő szabályozás hatékonysá-
gával kapcsolatos kétségeiket is 
megfogalmazták az önkormány-
zati oldal képviselői, a miniszter 
elmondta, hogy átfogó fejlesztés-
politikai törvény megalkotására 
a jövő esztendőben tesz javaslatot, 
figyelembe véve az eddig szerzett 
tapasztalatokat és gyakorlatot.

A panel-program tervezett vál-
tozásairól folytatott vita során 
a kormányzati oldal ígéretet tett 
az önkormányzati oldal javasla-
tainak figyelembe vételére. 

A fórumon bejelentették, hogy 
az önkormányzati oldal a TÖOSZ 
javaslatára ismét dr. Gémesi Györ-
gyöt választotta meg soros elnöké-
nek, ezáltal továbbra is ő tölti be 
a KÖEF társelnöki tisztét.

Zongor Gíábor

kári szinten képviseltesse tárcáit 
az üléseken.

Az önkormányzati EU-s pályá-
zatok igénybevételét segítő támo-
gatási rendszerek tervezett vál-
tozásairól Bajnai Gordon tartott 
részletes előterjesztést, amiből ki-
derült, hogy a kormány a jövőben 
a hátrányos helyzetű kistérségek 
és települések támogatására kon-
centrál, s az önkormányzati pá-
lyázatok általános 10 százalékos 
önrésze ebben a körben 5 száza-
lékra csökken. Az érintettek körét 
az Országgyűlés által elfogadott 
– a területfejlesztési támogatások-
ról és a decentralizáció elveiről, 
a kedvezményezett térségek be-
sorolásának feltételrendszeréről 
szóló, 67/2007. OGY számú – ha-
tározat jelöli meg. A leghátrá-
nyosabb – mintegy egymilliónyi 
lakosú – kistérségekben kiemelt 
projektként elinduló zászlóshajó-
programmal kívánja a kormány-
zat segíteni a támogatásra szoru-
ló településeket, s őket szolgálja 
a kétfordulós pályázati rendszer 
kiterjesztése is. A fórum mind-
két oldala egyetértett abban, hogy 
a megvalósítható és fenntartható 
programot a kellő önrész hiánya 

Az országos önkormányzati szö-
vetségek vezetőinek szeptember 
6-án, Gödöllőn tartott találko-
zóján Molnár Gyula, a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének  elnöke ismertette 
szervezete elnökségének az au-
gusztus végi ülésén hozott javas-
latát, hogy tudniillik a Kormány 
– Önkormányzatok Egyeztető 
Fóruma önkormányzati olda-
lának soros elnöki tisztségét 
a továbbiakban is dr. Gémesi 
György, a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége elnöke töltse 
be. A személyi javaslattal vala-
mennyi szövetség képviselője 
egyetértett, így a javasoltat egy-
hangúan soros elnökké, egyben 
a Kormány – Önkormányzatok 
Egyeztető Fórumának társelnö-
kévé választották. Mindemellett 
nem sikerült dönteni a rotáció-
ról, ez ügyben többféle álláspont 
fogalmazódott meg, amelyek kö-
zül egyik sem kapta meg a teljes 
körű támogatottságot, így csu-
pán a soros elnök személye biz-
tos, a váltás időpontja és a vál-
toztatás módja nem.GÉ
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A TÖOSZ legutóbbi, augusztus végi kibővített el-
nökségi ülésén, amint az várható volt – és előző lap-
számunkban már előzetesen jeleztük – kiállt a sar-
kadi kistérség visszaállítása mellett, és álláspontjá-
ról annak érdekében értesítette a parlamenti pártok 
frakcióvezetőit, hogy az önkormányzatok érdekét 
sértő döntést pártjuk országgyűlési képviselői vál-
toztassák meg.

Az Országgyűlés – figyelembe véve a köztársasá-
gi elnök leiratában foglaltakat – az önkormányzati 
és területfejlesztési, valamint az alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizottságok együttes aján-
lását elfogadva döntött a sarkadi kistérség visszaállí-
tásáról, valamint arról, hogy a debreceni kistérségbe 
a nagyvároson kívül csupán Mikepércs tartozzon, 
Bocskaikert pedig maradjon a hajdúhadházi kis-
térségben. 

A Tisztelt Ház tehát végül is az önkormányza-
tok álláspontját tiszteletben tartó döntést hozott. A 
korrigált törvényt 182 igen szavazattal és 129 nem 
szavazattal, 5 tartózkodással fogadta el. Érdekesség, 
hogy az igennel szavazó 181 kormánypárti képvise-

lőhöz igen szavazatával a fideszes Vigh László, Fel-
sőrajk polgármestere is csatlakozott, ezzel szemben 
a nemmel szavazó ellenzékiek mellett ugyancsak 
nemmel szavazott egy szocialista képviselő, neveze-
tesen Horváth Csaba, Budapest főpolgármester-he-
lyettese. A tartózkodók között is akadt önkormány-
zati érdekkörű, jelesül Cseresnyés Péter, a nagykani-
zsai képviselő-testület fideszes tagja, továbbá Hock 
Zoltán és Katona Kálmán, a fővárosi közgyűlés két 
MDF-es tagja. 

Az ismételt tárgyaláson a korrekciós javaslaton 
kívül Márton Attila fideszes képviselő új javaslatot 
nyújtott be, amellyel a Derecske-Létavértesi kistér-
ségből a berettyóújfalui kistérséget is érintőn két 
kistérség létrehozását indítványozta. Ez a javaslat 
– amely ugyancsak az érintett települések kezdemé-
nyezése nélkül fogalmazódott meg, és az alkotmány-
ügyi bizottság döntése szerint nem volt házszabály-
szerű sem – nem kapta meg a szükséges támogatást, 
így nem született újabb önkormányzati tiltakozást 
kiváltó döntés.

Sólyom Z.

EGYBEN MARADHAT A SARKADI KISTÉRSÉG
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Mottó: 
„A lap aljára írta Goya a kiáltást: ’Ya es hora. Itt az óra, az idő lejárt.’
És itt már mindenkinek látni kellett: Itt van, itt az óra. Vége a kísérteteknek.
El kell tűnni a csavarra mozgó grandnak s minden cinkosának... Ya es hora.” 
(Lion Feuchtwanger: Goya, avagy a megismerés gyötrelmes útja. Vas István fordítása.)

UNAlMAsAN 
ÔRJÍtÔválaszok

Csavarra mozgó kormányzati ma-
melukok ostoba szerepvállalása 
idézte fel bennem az agyrémei-
vel viaskodó Francisco Goya ásí-
tó és ordító prelátusait. Markó An-
tal, Szügy község polgármestere, 
a TÖOSZ választott tisztségvise-
lője, országos szervezetének leg-
utóbbi kibővített elnökségi ülé-
sén magából kikelve szidta őket 
(mármint a mamelukokat), ami-
ért segítségért esedező leveleire 
olyan törvényi előírások indok-
lásával és leírásával válaszoltak, 
amelyek miatt a segítségkérésre 
rákényszerült. 

Markó Antal két levelet írt. 
Az elsőt a pénzügyminiszter-
nek címezte, a másodikat – mi-
után a pénzügyi tárcától kapott 
válasz megsebezte – az önkor-
mányzati és területfejlesztési tár-
ca első emberének, mondhatni, 
hogy a saját miniszterének, ám 
az innen kapott válaszban is csa-
lódnia kellett. 

Markó Antal ízig-vérig szo-
cialista, Nógrád megyei faluját 
1983 óta közmegelégedésre veze-
ti, és bízvást állítható, hogy párt-
kötődése ellenére őrzi a helybéli-
ek többségének bizalmát. Néhány 
éve mérhetetlen büszkeséggel ve-
zetett körbe egy leendő gyáróriás 
egymástól távoli, de akkor már 
vasbetonpillérekkel átívelt, égbe-
nyúló falai között. Ez a gyár az-
óta termel, és termel egy másik 

új üzem is, a kettő együtt nyolc-
száz embernek ad munkát, több 
mint feleannyian dolgoznak ben-
nük, mint ahányan a falut lakják. 
A Szügyben letelepült mamutcég 
bevételei milliárdosak. E milliár-
dok súlyát nyögi a helyi önkor-
mányzat. Csaknem belepusztul.

A mamutcég ugyanis azért vert 
Szügyben tanyát, mert az ön-
kormányzat tíz évig mentesítet-
te az iparűzési adó megfizetése 
alól. Szügy önkormányzatának 
az iparűzési adóból származó be-
vétele tehát nulla. Ezzel szemben 
a beszedhető adó évről-évre nö-
vekvő mértéke – a települési ön-
kormányzatok jövedelemkülönb-
ségének mérséklését célzó jelen-
legi szabályok alkalmazása miatt 
– sokmillió forintra duzzasztotta 
az önkormányzattól évente elvont 
összeget. 

Szügy polgármestere mindkét 
miniszternek írt levelében nehez-
ményezte a feltételezésre alapo-
zott forráselvonást. Megírta, hogy 
a 3,5 milliárd forintos adóalap het-
ven százalékára (2,45 milliárd fo-
rintra) ugyan kivethető a maxi-
mális 2 százalékos (azaz 49 mil-
lió forintnyi) adó, de ha nem vetik 
ki, akkor az nincsen, nincs tehát 
miből kifizetni azt az összeget, 
ami erre a feltételezett bevételre 
kiszabatott. És mert elvonták ezt 
a pénzt, Szügy önkormányzatának 
működése ellehetetlenült. Emiatt 

Markó Antal mindkét miniszter-
hez a működésképtelen önkor-
mányzatoknak soron kívül adható 
egyéb támogatásért folyamodott. 

Elkértem tőle a kapott válaszo-
kat. Egyiket sem a miniszter ír-
ta alá. 

A pénzügyminisztériumi vá-
laszt dr. Varga Sándor, az önkor-
mányzati, területfejlesztési és ag-
rárgazdálkodási főosztály vezetője 
jegyezte, a másodikat dr. Bujdosó 
Sándor önkormányzati és lakás-
ügyi szakállamtitkár. Kötve hi-
szem azonban, hogy maguk írták 
volna őket. A pénzügyminiszté-
riumi főosztályvezető által koráb-
ban írt – az interneten olvasha-
tó – elemző tanulmány ismereté-
ben kizárom ennek a lehetőségét 
(az ő levelén az iktatószám mellett 
egy ügyintéző neve is szerepel), 
és a TÖOSZ rendezvényein elő-
adásokat tartó szakállamtitkárról 
se feltételezem, hogy ostoba mó-
don szóról szóra lemásolta volna 
a korábbi válasz legtöbb monda-
tát.

Mert az ásításra ingerlő levelek 
őrjítően hasonlítanak egymásra.

Feltehető, hogy mindkettőt 
egyazon sillabusz alapján fogal-
mazták a települési önkormány-
zatok helybéli problémáit legfel-
jebb iskolai tanulmányaik révén, 
s ezért alig, vagy éppen egyáltalán 
nem ismerő újdondász hivatalno-
kok. Ráadásul a polgármesterek 
szellemi képességeinek alábecsü-
lésére is utal mindkét levélben 
az egymással tökéletesen azonos 
tartalmú kioktatás:

„A települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbség mérséklési 
rendszerének lényege, hogy azon 
települési önkormányzatok forrá-
sait egészíti ki a központi költség-
vetés, amelyek képtelenek az át-
laghoz közeli helyi bevételt elérni. 
A bevételi képességet a lakhelyen 
maradó személyi jövedelemadón 
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túl az átlagos erőfeszítés mellett 
realizálható iparűzési adó (az adó-
erőképesség) jelenti. Utóbbi a ma-
ximális – 2%-os – kulcs alkalmazá-
sával elérhető adóbevétel 70%-a.” 

A válasz(ok) egyszersmind jel-
zi(k), hogy a válaszolók nem ér-
tették meg, nem fogták fel, esetleg 
eszük ágában se volt felfogni, hogy 
Markó Antal mindezt pontosan 
tudja, hiszen leveleiben éppen-
séggel az elérhető, de nem elért 
adóbevétel miatti forráselvonást 
nehezményezi.

A válaszokban a következő 
mondatok is egy tőről erednek, 
de némiképp eltérnek egymástól.

A fölöslegesen magyarázó jelle-
gük nem változik, de ami az első 
válaszban teljességgel vagy majd-
hogynem értelmetlen, azt a má-
sodik válasz törekszik értelme-
síteni.

Első válasz: „A fennmaradó 
30% erejéig érvényesítheti az ön-
kormányzat a jövedelemkülönbség 
mérséklésében az által adott adó-
kedvezményeket és -mentességek.”

Második válasz: „A fennmaradó 
30% erejéig érvényesíthetők a jö-
vedelemkülönbség mérséklésben 
az önkormányzat által adott adó-
kedvezmények és -mentességek.”

Első válasz: „Az adóerőképesség 
független attól, hogy az adott év-
ben az önkormányzat ténylegesen 
mekkora adóbevételt realizált.”

Második válasz: „Ennek meg-
felelően az önkormányzatok adó-
erőképessége független attól, hogy 
az adott évben ténylegesen mekko-
ra adóbevételt realizáltak.”

Mindkét válasz írója köti az ebet 
a karóhoz, azaz arról tájékoztat-
ja a levélírót, amit az kifogásol. 
A következő szövegben nincs kü-
lönbség:

„Ellenkező esetben a jövede-
lemkülönbség mérséklést az ön-
kormányzat adópolitikája (él-e 
az önkormányzat az adó kivetési 
jogával, milyen kulcsot alkalmaz, 
adott-e mentességet/kedvezményt) 
határozná meg. Ez pedig olyan te-
lepülésektől vonna el támogatást, 
amelyek minden erőfeszítésük el-
lenére sem képesek helyi bevételre 
szert tenni.” 

Van, de nem lényeges a különb-
ség az alábbiakban. 

Első válasz: „Ezen önkormány-
zatokra a szociális többletfelada-
tok ellátása is súlyos teherként 
nehezedik, amely a munkahely-
teremtő vállalkozásokkal jól ellá-
tott településeken lényegesen ki-
sebb mértékben jelentkezik.” 

Második válasz: „Ezen önkor-
mányzatokra súlyos teherként ne-
hezedik a szociális többletfelada-
tok ellátása is, amely a vállalko-
zásokkal jól ellátott településeken 
lényegesen kisebb mértékben je-
lentkezik.”

Aztán olyan szubjektív mon-
datok következnek, amelyek csak 
hasonlítanak egymásra. Mégpe-
dig abban, hogy a hatályos jogi 
szabályozástól való eltérés lehe-
tetlenségét közlik Markó Antal-
lal, aki egyébként semmi ilyesmit 
nem kért a levelében.

Első válasz: „A község nehéz lik-
viditási helyzetét megértem, azon-
ban a hatályos jogi szabályozás 
nem teszi lehetővé a pénzügymi-
niszter részére méltányosság gya-
korlását. Így a jövedelemkülönbség 
mérséklés és az ÖNHIKI támoga-
tás elszámolása során keletkezett 
visszafizetési kötelezettség mérsék-
lése, vagy részletekben való megfi-
zetése nem engedélyezhető.”

Második válasz: „Megértem, 
hogy Szügy községnek gondot okoz 
a visszafizetési kötelezettség telje-
sítése, azonban a hatályos szabá-
lyozástól – amely a vitatott részé-
ben évek óta változatlan – egyetlen 
önkormányzat esetében sem lehet 
eltérni.” 

Végül az egyik válasz lehetőség-
ként tünteti fel, amiért Markó An-
tal a miniszterekhez folyamodott, 
a másik válaszban pedig emellett 
az szerepel, hogy a polgármester 
kérése nem megalapozott.

Első vá lasz: „Amennyiben 
az önkormányzat működőképes-
sége nem biztosítható, igényelheti 
az önkormányzati és településfej-
lesztési miniszter kezelésében lévő, 
a 2007. évi költségvetési törvény 
6. számú mellékletének 3. pontja 
szerinti működésképtelen önkor-
mányzatok egyéb támogatását.”

Második válasz: „Amennyiben 
az önkormányzat működőképessé-
ge veszélybe kerül, úgy van arra le-
hetőség, hogy kérelmet nyújtsanak 
be a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről szóló 2006. évi 
CXXVII. törvény 6. számú mel-
lékletének 3. pontjában szabályo-
zott működésképtelen helyi önkor-
mányzatok egyéb támogatására. 
Tájékoztatom ugyanakkor, hogy 
e visszafizetési kötelezettség ön-
magában nem alapozza meg a tá-
mogatási igényt.”

A válaszok befejezése a két mi-
nisztériumi ügyintéző különbö-
zőségét is jelzi.

Az első nyilvánvalóvá teszi a vá-
laszadó figyelmetlenségét: „Fel-
tételezem, hogy levelem ráirányít-
ja Polgármester úr figyelmét arra, 
hogy az idei évben is hasonló hely-
zetbe kerülhet az önkormányzat. 
Ezért – ha eddig nem tette meg 
– július 31-éig kamatmentesen, 
október 15-éig a jegybanki alap-
kamat, az évvégi elszámoláskor 
pedig kétszeres jegybanki alapka-
mat felszámítása mellett mondhat 
le az évközben jogtalanul igénybe-
vett jövedelemkülönbség mérsék-
lési támogatásról. Kérem Polgár-
mester urat tájékoztatásom szíves 
elfogadására.”

Ebben a bíztatásban olyan ál-
lítás rejlik, mintha bizony az ön-
kormányzat jogtalanul vett volna 
igénybe állami támogatást, holott 
nem csupán nem tett ilyet, hanem 
– inkasszóval – megvonták tőle 
azt. 

A második válasz nem állít ha-
sonló képtelenséget, de minden 
ok nélkül bizakodó: „Bízom ab-
ban, hogy Szügy Község Önkor-
mányzatának működési nehézsé-
gei a közeljövőben megnyugtatóan 
rendeződnek.”

Itt az idő, mondja Markó Antal, 
aki a két válasz ellenére se hajlan-
dó elhinni, hogy egy, a gazdaság 
fellendítéséért, munkahelyek lét-
rehozásáért sokat áldozó telepü-
lési önkormányzat kényszerüljön 
kikanalazni a települési jövede-
lemkülönbségek mérséklését cél-
zó politika feketelevesét.

Aczél Gábor
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 Már 66 önkormányzatot köteleznek, hogy megfizes-
se az állami költségvetéstől lehívott közműfejlesztési 
támogatást. A márciusban közzétett jegyzékben 58 
település neve szerepelt, ám a listára – rendeletmó-
dosítás után – felkerült újabb nyolcé. A legkisebb 
összeg, 718 ezer forint Csesztve önkormányzatát 
terheli, Csongrád város önkormányzatának viszont 
186 millió forintot kell visszaadnia.

A 2005-ös, első ellenőrzés alkalmával még mind-
össze 24 települést köteleztek visszafizetésre, ám 
a tapasztalatok arra késztették az Állami Számvevő-
széket (pontosabban az ÁSZ-t felügyelő parlamentet, 
amely a vizsgálatot elrendelte), hogy a több évig el-
húzódó beruházások okán átfogó és alapos elemzést 
végezzen a központi költségvetésből igényelt pénz 
felhasználásáról. 

A 2002 és 2005 között felhasznált, út- és szenny-
vízcsatorna-építésre utalt támogatás jogszerűségét 
vizsgáló ÁSZ jogsértésekre, jogszabályi hiányos-
ságokra – valamint ezeknek az államháztartásra 
gyakorolt hátrányos következményeire – bukkanva 
állapította meg, hogy 166 település önkormányza-
ta jogosulatlanul vette igénybe az állami pénzeket. 
Többségük, 108 önkormányzat egy összegben kíván-
ta visszafizetni a támogatás összegét, közülük nyolc 

utóbb mégiscsak a részletfizetés lehetőségét kérte, 
később velük bővült az a bizonyos lista. 

A számvevőszéki jelentés után alkotott – az elmúlt 
évihez hasonló – 193/2007. (VII. 25.) számú kor-
mányrendelet értelmében a 66 önkormányzatnak ki 
kell fizetnie a csaknem hárommilliárd forintot. Nem 
azonnal és részletekben. Az utalást a legtöbb esetben 
2010-ben kell megkezdeni (néhány helyen már janu-
ártól törlesztenek, míg másutt 2013-ban kezdhetik 
a visszafizetést). A rendelet szerint a 2 milliárd 966 
millió 197 ezer 258 forint a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszeresével megfejelve öt év alatt folyik 
be az államkasszába.

A BÍRsáG RÉME
Szögezzük le gyorsan: az önkormányzatoknak nem 
büntetést kell fizetniük, hanem azt az állami támoga-
tást fizetik vissza, amit – a mostani jogszabályok sze-
rint jogosulatlanul – előre fölvettek. Ez a pénz meg-
illeti őket, és be is folyhat hozzájuk, amikor az állam-
polgárok által befizetett összeg szabaddá válik a la-
kás-takarékpénztári számláikon. A dolog pikanté-
riája, hogy a költségvetéstől lehívott támogatás nem 
az önkormányzati tételek között szerepel, az a pénz 
egy napig sem volt a polgármesteri hivatalokban, 

A SZENNYES
HATVANHAT

Egyszer talán, sok-sok év múlva esettanulmányként emlegetik majd a beru-
házások állami támogatásának magyarországi gyakorlatát; közgazdászok, 
marketingesek, államigazgatási szakemberek és jogalkotók elemzik majd azt 
a hihetetlenül bonyolult szisztémát, ami úgy marad meg az emlékezetben, 
mint a szennyes 66 esete, avagy a közműfejlesztések állami támogatásának 

anomáliája. A gazdasági szereplők módszerváltásának, a politika finánckodásának, a költ-
ségvetés pénzén izmosodó vállalkozásoknak a koraként definiálják majd – okkal – ezeket az 
éveket. A szintézishez azonban idő kell és távlat, hogy kellő rálátásban érlelődjön a megíté-
lés. Mert ami ma szabályos és helyes, az idővel törvénytelen és rossz lehet. És viszont.

avagy lamentálás 2 milliárd 966 millió 197 ezer 258 forintról
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mert azonnal továbbutalták a beruházások lebonyo-
lítására szerveződött közműtársulásoknak.

A hatvanhatok listáját böngészve megkísérel 
az ember valamiféle törvényszerűséget felfedezni. 
A települések sorában van kicsi és nagy; van köz-
ség, nagyközség, város; Szabolcstól Zaláig, Nógrád-
tól Csongrádig majd’ minden megye képviselteti 
magát. Az önkormányzatok összetételét – netán 
a polgármester személyét – illetően szintén vegyes 
a kép: van köztük jobbos is, balos is, többségükben 
azonban függetlenek. Csupán egy a közös bennük: 
mindannyian csatornát és szennyvíztisztítót akartak 
építtetni. És a bírság rémétől menekültek.

– A környezetterhelési díj, aminek megfizetése 
uniós előírás, rémként fenyegeti az önkormányza-
tokat – mondja Csáki Barnabás, a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei, alig háromezer lakosú Megyaszó 
polgármestere. – Szennyvíztisztító nélkül hazavág 
minket a bírság, próbáltunk ennek elébe menni. 
Megnéztünk referenciákat, majd három másik tele-
püléssel együtt nagy bátran belevágtunk a beruhá-
zásba. Mi voltunk a gesztorok, Alsódobsza, Újcsa-
nálos és Sóstófalva a társközségek. Mire vártunk 
volna? Az agglomerációs besorolás szerint 2012-ben 
került ránk a sor, hogy állami támogatásból építhe-
tünk szennyvíztisztítót, persze, ki tudja, hátrébb is 
csúszhattunk volna a listán. A többieket még csak 
fel sem tüntették a jegyzékben, pedig ugyanolyan el-
látás illet meg minden falusit, mint a fővárosiakat, 
vagy a nagyvárosiakat. Tavaly 57 millió, idén újabb 
80 millió visszafizetésére kötelezték az önkormány-
zatot. Ki van ez találva… Fontolgatjuk, hogy milyen 
lépéseket tehetnénk, az Alkotmánybírósághoz már 
benyújtottuk a beadványunkat, de felmerül a klasz-
szikus kérdés: Széllel szemben?!

KOllEKtÍV BÜNtEtÉs
A közműfejlesztési támogatás visszafizetésére kö-
telezett települések mindegyike kapcsolatba került 
egy alapítvánnyal, amely vállalta, hogy az állami tá-
mogatás közvetett igénybevételével segíti a beruhá-
zások megvalósítását. Minimális lakossági hozzá-
járulást igényelve, ennek sokszorosát kitevő alapít-
ványi támogatást ígért (majd adott). A konstrukció 
meglehetősen bonyolult, ám az alapítvány szakértő 
tanácsadói minden elemét részletesen kidolgozták. 
Javaslatukkal megkeresték a nehéz helyzetben lévő 
önkormányzatokat, akik kapva-kaptak rajta, mert 
önkormányzati költség nélkül, minimális lakossá-
gi hozzájárulásból, állami források felhasználásá-
val építhették meg a szennyvízcsatorna-hálózatot, 
vagy szennyvíztisztítót ott, ahol erre az állam egy-
általán nem, vagy csak évekkel későbbre kínált le-
hetőséget.

A szisztémában a település és az alapítvány társu-
lási szerződést kötött egymással, majd társulási hitelt 
vett fel. Fontos elem, hogy a település lakói – a köz-
műhálózat által érintett ingatlantulajdonosok – ma-

gánszemélyekként lakás-előtakarékossági szerződést 
kötöttek a bankkal, s vállalták, hogy négy-öt éven át 
megtakarítanak havi egy-két ezer forintot, miközben 
az alapítvány ennek sokszorosával támogatja őket. 
A rendszer háromféle állami támogatást használt fel: 
a beruházási hitelhez a kölcsönösszeg 65 százalékára 
járó kamattámogatást, a lakás-takarékpénztári be-
fizetésekre 30 százalékos támogatást, továbbá a la-
kosság a közműfejlesztési hozzájárulás után 15 szá-
zalékot visszaigényelhetett. (A csatornaépítés áfáját 
az önkormányzatok csak 2003 végéig igényelhették 
vissza, mert a korábbi gyakorlaton rendeletmódosí-
tással változtatott a parlament.) A magánszemélyek 
a szerződésben felajánlották, hogy a közműfejlesz-
tési támogatás összege ne hozzájuk kerüljön, hanem 
az önkormányzat számláján keresztül az alapítvány-
hoz utalják át. A hitelt végül ebből a pénzből, illetve 
a lehívott állami támogatásból fizették vissza. 

Tóth János, a Nógrád megyei Diósjenő polgármes-
tere a szavakat keresi. Nehezen talál rájuk. Mit is 
mondhatna, amikor az önkormányzat szakemberei 
jóval a beruházás elkezdése előtt, még a ’90-es évek 
végén személyes meghallgatáson kértek véleményt 
erről az alapítványi formáról. Elmentek az adóhiva-
talba, a közigazgatási hivatalba, a minisztériumba, 
az államkincstárhoz. És mindenhol megnyugtatták 
őket, hogy rendben van a dolog, megkezdhetik az 
építkezést. Két bank is vállalt rá garanciát.

– Nógrád község önkormányzatának gesztorsá-
gával Diósjenő és Berkenye településeken öt éve ké-
szült el a szennyvízcsatorna-rendszer és -tisztítómű 
– mondja végre a polgármester. – Jóval a társulási 
szerződés megkötése után módosították a vonatkozó 
rendeletet, így az én értelmezésemben mi jogszerűen 
jártunk el. Biztosak vagyunk a dolgunkban, ezért 
állásfoglalást kértünk a pénzügyminisztériumtól, 
ügyünk jogértő képviselete érdekében megbíztunk 
egy jó nevű ügyvédet, és jogváltoztatásért Alkot-
mánybírósághoz is fordultunk. Igazságtalannak 
tartom, hogy amikor terveztük a beruházást, akkor 
nem kaptunk hozzá állami támogatást, ám ami-
kor végeztünk vele, a konstrukciót törvénytelennek 
minősítik. Az önkormányzatokat visszafizetésre 
kötelezni, ráadásul kamatokkal jól megterhelten, 
az kollektív büntetés. Ezért gondoltam arra, hogy 
megszervezem a visszafizetésre kötelezett telepü-
lések polgármestereinek találkozóját, mert az egy-
séges fellépés nagyobb sikerrel kecsegtet. Azon ve-
rik el a port, akik jóhiszeműen jártak el. Felelőst és 
bűnbakot keresnek azért, mert a jogszabályok között 
voltak kiskapuk.

EGY szEllEMI tERMÉK
A szálak egy alapítványhoz vezetnek. Egy házaspár 
1999-ben alapítványt hozott létre, amely az alapító 
okirat szerint támogatni kívánja a települések csator-
nahálózatának és szennyvíztisztításának fejlesztését, 
s ezáltal – egyebek mellett – segíti az euroatlanti in-
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tegrációt. Az Ökotám Csatornázást és Szennyvíztisz-
títást Elősegítő és Támogató Alapítvány kidolgozott 
egy olyan pénzügyi konstrukciót, amelynek révén 
jelentős állami támogatást lehet szerezni közmű be-
ruházásokhoz, annak ellenére, hogy a költségvetés 
közvetlenül egyetlen forinttal sem járul hozzá azok-
hoz. A sajátos – és valljuk be, zseniális – szisztéma 
a mindenkori jogszabályokhoz igazodóan van kita-
lálva. A modellt önálló szellemi termékként levédet-
ték az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egye-
sületnél, a jogokat pedig átruházták a Geotorr Mér-
nöki Szolgáltatások Kft.-re (azóta részvénytársaság), 
amely egyébként az alapítók cége. (Hasonló sziszté-
mával azóta mások más cégeket is létrehoztak.)

A legfontosabb kérdés: honnan származik a ki-
emelten közhasznú szervezet címet nyert alapít-
vány által a beruházás támogatására fordított pénz? 
A konstrukció szerint mindazok segítik az alapít-
ványt, akik érdekeltek a beruházásban. Tételesen: 
a közműépítéssel foglalkozó kivitelezők, az eszközö-
ket, berendezéseket gyártó cégek, a finanszírozásban 
közreműködő pénzintézetek s a közterület-haszná-
lati díjból jelentős bevételhez jutó önkormányzatok. 
A működés eredményességéhez arra is szükség volt, 
hogy 2004-ig roppant nagyvonalúan határozták meg 
a címzett és céltámogatásokkal megvalósított beru-
házások figyelembe vehető fajlagos költségeit, tehát 
a tárca által megadott normatívák alkalmazása ré-
vén jelentős nyereséget lehetett elérni. Félreértés ne 
essék, a címzett támogatásban részesített beruházá-
sokban is! Az Ökotám-konstrukció más, ugyancsak 
nyereségérdekelt szisztémáktól abban különbözik, 
hogy a keletkező extraprofit jelentős része a lakás-
takarékpénztári folyószámlák hízlalására szolgál, 
ami, persze, az igényelhető állami támogatás volu-
menét is növeli. 

A szABálYszERÛEK
Mielőtt valaki arra gondolna, hogy haszonleső 
kóklerekkel van dolga, érdemes megemlíteni, hogy 
az alapítványt jegyző házaspár férfitagja a Nehéz-
ipari Műszaki Egyetem bányamérnöki szakán vég-
zett, MBA-diplomát is szerzett, pályafutása során 
tervezőként, laborvezetőként és mérnökként tevé-
kenykedett. Felesége a Budapesti Műszaki Egyetem 
építőmérnöki karán gazdasági mérnökként diplo-
mázott, elvégezte a Veszprémi Egyetem környezet-
védelmi szakát, MBA-diplomája is lesz hamarosan. 
Ők ketten – jogi és más szakembereikkel együtt – ki-
fogástalan munkát végeznek. Az elmúlt évek soro-
zatos (mondhatnánk: módszeres) ellenük irányuló 
támadásai mind hatástalannak bizonyultak: az ala-
pítványt feljelentették már az ügyészségen, az adó-
hivatalnál, a pénzügyminisztériumban, vizsgálódott 
az ügyében a Nemzeti Nyomozóiroda, ám semmiféle 
jogtalanságra nem bukkantak náluk. 

A Geotorr Ökotám-szisztémája szerint eddig több 
mint 170 település szervezte meg közműberuházá-

sát, csupán az elmúlt két évben húsznál is több te-
lepülés csatornázása és szennyvíztisztítása valósult 
meg így, főként az ország elmaradottabb térségeiben. 
A hitelek visszafizetésében sincs elmaradás, a telepü-
léseket sújtó jelentős munkanélküliség és a csekély 
önerő ellenére.

– Erről szól ez az egész – vélekedik a közműfejlesz-
tési támogatás visszafizetéséről az egyik polgármes-
ter. – Az ökotámosok tökét akarták elkapni, ehelyett 
most a miénket mogyorózzák. 

Az EllENtMONDásOK
Az Állami Számvevőszék néhány éve már vizsgáló-
dik az ügyben. Legutóbbi ellenőrzése során megál-
lapította, hogy rövid távon valamennyi résztvevőnek 
– tehát az önkormányzatoknak, a magánszemélyek-
nek, a bankoknak, a lakáskasszáknak, az alapítvá-
nyoknak, a beruházóknak és a kivitelezőknek – elő-
nyös a konstrukció, kivéve az államot. 

Mindenekelőtt a közút nem közlekedési célú igény-
bevételéért számlázott díjak mértékét kifogásolták 
a számvevők, mert az önkormányzatok e díjakkal 
indokolatlanul felduzzasztották a beruházások össz-
költségét (s az annak alapján igényelhető támogatás 
összegét). A kifogásolt mérték jogtalansága azonban 
kérdéses, mert az önkormányzatok képviselő-testü-
letei a közterület használatának díját saját rendele-
tükben, tetszés szerint határozhatják meg. 

Szabálytalanságot vélt felfedezni az ÁSZ abban is, 
hogy a magánszemélyek által a vízközmű-társulások 
számlájára befizetett összeg nem az érdekeltségi cél 
hozzájárulását szolgálja, hanem lakás-takarékpénz-
tári megtakarításnak minősül, emiatt nem lehet köz-
műfejlesztési támogatás alapja. Szabálytalan továb-
bá az ÁSZ szerint a 15 százalékos közműfejlesztési 
támogatást az alapítványra engedményezni, még ha 
erről megbízási szerződést kötöttek is. A jogászok vé-
leménye e kérdésekben is eltérő: a lakosok ugyanis 
eldönthetik, hogy a támogatás igénybevételéhez ké-
rik-e alapítvány közreműködését. Állampolgári jog 
a lakáskasszás szerződés, és jogilag legalábbis nem 
kifogásolható, hogy a visszajáró 15 százalékot köz-
célra fordítsák. 

A műszakilag indokoltnál drágább beruházást 
is megemlítik a számvevők (ami nem túl merész 
megállapítás, tekintve, hogy a műszakilag indo-
koltnál minden nyereségorientált beruházás drá-
gább), mindazonáltal megjegyzik, hogy az alapítvá-
nyi rendszerben megvalósuló beruházások fajlagos 
állami költsége még mindig alacsonyabb volt, mint 
a céltámogatással létrejötteké.

lÉtKÉRDÉs VOlt
A számvevői jelentés(ek) lényege, hogy a rendszer 
korrupciós kockázatokkal terhelten működött. 
Az önkormányzatok vezető tisztségviselői vagy 
a képviselő-testületek tagjai, valamint a kivitelezést 
végző vállalkozások vezetői részt vettek a számve-
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vők által vizsgált, a beruházások finanszírozásában 
szerepet vállaló alapítványok megalapításában vagy 
vezetésében, és a kuratórium elnökeként, illetve tag-
jaként befolyásolni tudták a támogatásokról hozott 
döntéseket. 

A lakás-előtakarékossághoz nyújtott állami támo-
gatás jogszabályoknak megfelelő felhasználásának 
ellenőrzésére azok a lakás-takarékpénztárak jogo-
sultak, amely pénzintézetek maguk is részt vettek 
az Ökotám és a hasonló beruházás-finanszírozási 
konstrukció működtetésében, valamint üzleti érde-
kük fűződött minél több szerződés megkötéséhez. 
Mindemellett a közműfejlesztési hozzájárulásokat 
megelőlegező államilag kamattámogatott közmű-
társulati hiteleket nyújtó bankok vizsgálják az igé-
nyelt hitel esetében az állami kamattámogatásra való 
jogosultság feltételeinek meglétét, miközben annak 
minél nagyobb összegű kihelyezéséhez üzleti érde-
kük fűződik.

– Csűrik, csavarják, mi ez, ha nem jogértelmezési 
különbség? – kérdezi Ónody Miklós, a Fejér megyei 
Ráckeresztúr polgármestere. 

A Fejér megyei település 2003 végén írta alá a szer-
ződést, és 2005-ben már működött a berendezés, 
amely az övékén kívül Gyúró, Tordas és az azóta 
már várossá lett Martonvásár szennyvizét tisztítja. 
Az ÁSZ-jelentés nyomán 85 millió forint visszafize-
tésére kötelezték az önkormányzatot.

– Lehet – mondja a polgármester –, hogy a kuta-
kodás során fogást találtak a rendszeren, még az is 
lehet, hogy elmarasztalják az önkormányzatokat, 
de egy biztos: ha nincs ez a sokat bírált konstruk-
ció, akkor nekünk csatornánk sincs. Veszélyeztetett 
a vízbázisunk, mert nitrátos a talaj, létkérdés volt 
a csatornázás. A tervekben viszont csak 2015-re ke-
rültünk volna sorra. Megjegyzem, Martonvásár nem 
is kaphatta volna meg a városi rangot, ha nincs ki-
épített közműve. Szóval, ha mindent mérlegre kell 
tennem, akkor azt mondom: az itt élők miatt meg-
érte. Pereskedünk, fellebbezünk és megyünk az Al-
kotmánybíróságra.

PADlÓRA KÜlDVE
Az unokáink is látni fogják az alig háromszázötven 
lelkes Závodot, Ráday Mihály stábja nemrég itt for-
gatott, hogy a televízióban bemutathassa a Helyi épí-
tészeti örökség 2007 nívódíját elnyert Tolna megyei, 
gyönyörűszép falut. A nívódíjat szeptember 13-án 
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
umban vette át Szász János polgármester. Annak tu-
datában, hogy a legutóbbi rendelettel padlóra küld-
ték a települését. Mert fogalma sincs, hogy a teveli 
önkormányzattal közösen építtetett szennyvíztisz-
títóra fordított állami pénzt – összesen 11 millió fo-
rintot – miből tudja majd visszafizetni. 

Öregedő település a mienk – mondja. – Annak 
minden nyűgével, ellátási kötelezettségével. A nyol-
cadik kategóriába soroltak bennünket, ami azt jelen-

ti, hogy kétszáz év múlva se lenne itt szennyvíz-be-
ruházás. Egyetlen kitörési lehetőségünk a turizmus, 
ami azonban elképzelhetetlen csatorna, korszerű 
közművek nélkül. Csak azért is megcsináltuk, száz-
százalékos a rendszer. Aztán ha kell, pereskedünk. 
Alkotmánybírósági beadványunk már van. Kér-
dés, hogy ellenünk fordítják, vagy mellénk állít-
ják-e a jogot.

A BAJOK GYÖKERE
A jog. A bajok gyökere minden bizonnyal itt ke-
resendő, hiszen a kusza helyzet éppen amiatt szö-
vevényesedhetett áttekinthetetlenné, mert a jogok 
– avagy annak hézagai – lehetőséget teremtettek 
hozzá. Az biztos, hogy a szálak kifésülése jó néhány 
évig munkát ad majd a államigazgatási szakembe-
reknek. A perek pedig az ügyvédeknek, a bírósá-
goknak. Az önkormányzati beadványok az Alkot-
mánybíróságnak.

Az alapítványi támogatási forma egyébként mind 
a mai napig legális, bár a bankok már nem mernek 
lakás-előtakarékossági szerződést kötni a magán-
személyekkel és az önkormányzatokkal (ez újabb 
alkotmányos kérdést vet fel: megvonhatják-e a lakás-
kasszák az előtakarékoskodás lehetőségét az ügyfe-
lektől?), jóllehet jelenleg is több százezer lakáskasz-
szás szerződés él. A Geotorr Rt. időközben többségi 
spanyol tulajdonba került, nevet változtatott, s most 
Equip Tecnic Santandreu SA néven működik. Nem 
feltétlenül azért, hogy az ellene kutakodó jogászok 
dolgát nehezítse.

A MEGtAKARÍtás
A tanulság, hogy bármely rendelet megalkotása előtt 
kívánatos volna számolni annak következményeivel. 
Mert ha bebizonyosodik is, hogy a közműfejlesz-
tési-támogatás visszakövetelése jogos, az nem várt 
események láncolatát indíthatja el: a még épülő be-
ruházások félbe maradhatnak, a hitelek felmondása 
önkormányzatok ellehetetlenülését okozhatja, a mil-
liós lakáskassza-kölcsönöket felvevő adósok fizetés-
képtelenné válhatnak.

Mindezzel szemben látni kellene (és amit látni, 
arra építeni), hogy az Ökotám-szisztéma alkalma-
zói valójában az állam leckéjét vállalták át, mert az 
állam a szigorodó uniós norma ellenére (vagy éppen 
amiatt) igyekezett kötelezettségét másokra hárítani. 
A magukra hagyott települések önkormányzatai hi-
ába pályáztak állami támogatásra. A konstrukció 
nélkül falvak százaiban egyáltalán nem, vagy csak 
jóval később épülhetett volna csatorna és szenny-
víztisztító. 

A beszennyezett hatvanhatoknak gazdaságossá-
gi szempontból is igaza volt. Mert rákényszerültek 
ugyan a beruházásra, ami azonban – közgazdászok 
szerint – feleannyiba került, mintha a sorukat ki-
várva, tíz év múlva végeztették volna el. 

Jakab Klára, Aczél Gábor
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Legutóbbi lapszámunkban Kipipált gyalázat címmel ol-
vashattak csörögi cigány gyerekek akkor még csak va-
lószínűsített általános iskolai elhelyezéséről, ami azóta 
bekövetkezett. Az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium augusztus 23-ai közleménye szerint Csö-

rög, Sződ és Vác polgármesterei megállapodást írtak alá, amely „megte-
remti annak a feltételeit, hogy iskolakezdésig minden érintett számára 
megnyugtató megoldás szülessen a csörögi gyerekek általános iskolai 
elhelyezése ügyében”. A tárca ezt mindhárom polgármesternek és kép-
viselő-testületnek megköszönte, egyszersmind kiemelte annak fontossá-
gát, hogy „az önkormányzatok valamennyi oktatási intézményben szi-
gorúan érvényesítsék a tanulók etnikai alapú szegregációjának tilalmá-
ra vonatkozó előírásokat”, megemlítvén, hogy e követelményeket nem 
teljesítők semmilyen fejlesztési támogatásban nem részesülnek.

A közlemény megjelenésének nap-
ján a csörögi képviselő-testület (7 igen 
és 3 nem szavazattal) kimondta felosz-
lását. 

Akkor még úgy volt, hogy az egykor 
védőnői központként működő épületben 
alakítanak ki tantermet tizenhat csörö-
gi elsőosztályos számára, akiket a sző-
di iskola pedagógusai oktatnak majd. 
Hogy miképpen lett tizenhat a korábbi 
tíz beíratásra váró iskolakezdő gyerek-
ből? Úgy, hogy mivel tíz tanulóval még 
kihelyezett osztály sem indítható, a vá-
ci iskolákból kényszerültek visszakérni 
hatot a csörögiek (feltehetően a polgár-
mester tette ezt), amiért is a gyerekeik 
felvételéről jóval korábban tájékoztatott 
csörögi szülők közül néhányan újabb ér-
tesítést kaptak: mégsem vették fel a gye-
reküket. 

Akkor még úgy volt, hogy a kilenc 
csörögi hetedik osztályos tanuló számá-
ra a sződi iskolával szemben, az egyko-
ri tűzoltószertárban alakítanak ki tan-
termet.

Hogy a tíz negyedik osztályos tanulót 
– a megállapodás értelmében – két váci 
önkormányzati iskola fogadta be, az el-
len a szülők nem tiltakoztak, ám tünte-
tést szerveztek mind a volt csörögi védő-
női szoba, mind a volt sződi – ablaktalan 
és vécé nélküli – tűzoltószertár osztály-
teremként való használata ellen.

A képviseletükben eljáró szervezet 
(az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gye-
rekeknek Alapítvány) vezetői a váci is-
koláikból kikért hat első osztályos gye-
reket ismét felvetették oda, ahová már 
korábban felvették őket (miután a váci 
alpolgármesterrel és a váci jegyzővel eb-

ben megegyezésre jutottak), közbenjárá-
sukra további három gyereknek a Váci 
Karolina Katolikus Általános Iskolában, 
hatnak Sződön találtattak padot, egy pe-
dig még egy évet tölt az óvodában. 

Nehezebb volt ama kilenc csörögi he-
tedik osztályosnak megfelelő helyet ta-
lálni, akiknek a megállapodásban a sző-
di önkormányzat vállalta a beiskolá-
zását. Közülük kettőt – szülői kapcso-
lat révén – a sződligeti általános isko-
la fogadott be, tehát a tűzoltószertárba 
szántak maradtak heten: három lány 
és négy fiú. 

Akiknek az elhelyezéséhez az kellett, 
hogy az Oktatási Hivatal Országos Köz-
oktatási Értékelési és Vizsgaközpont-
jának köztisztviselői a sződi Hunyadi 
János Általános Iskolában lefolytatott 
vizsgáltuk alapján a hetedik osztályos 
tanulók részére ott kijelölt tantermet al-
kalmasnak találják további három lány, 
valamint – két új pad elhelyezésével – 
négy fiú befogadására is. 

Így mind a heten ott kezdhették meg 
az új tanévet szeptember 3-án. Illetve 
másnap... a hátsó padokban. Miután 
a szeptember 3-ai osztálykiránduláson 
a hét csörögi cigány gyerek nem vehe-
tett részt, valahogy nem jutott hely ne-
kik a buszon. 

A csörögi önkormányzat honlapja 
idézi az Oktatási és Kultutrális Minisz-
térium sajtóirodájának  közleményét, 
amely szerint „megoldódott a csörögi 
gyermekek iskolai elhelyezése”, s a köz-
leményben foglaltak arról tudósítanak, 
hogy minden rendben lett. 

Így nyilatkozott a feloszlott csörögi 
képviselő-testület egyetlen általam fel-
lelt tagja, dr. Bonyhády Elemér László is, 
aki szerint nem a beiskoláztatási nehéz-
ségek miatt kell Csörögön november 18-
án időközi választásokat tartani.

A. G.

CSÖRÖGI HÍR

„Annak érdekében, hogy a csörögihez hasonló problémák 
kialakulását a jövőben meg lehessen előzni, illetve minden 
esetben rövid idő alatt meg lehessen oldani, az önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter – csatlakozva Kállai Ernő 
országgyűlési biztos javaslatához – kezdeményezi a vonatko-
zó jogszabályok módosítását. Ennek érdekében javaslatot tesz 
egy olyan szakértői munkacsoport megalakítására, amelybe 
az IRM, az OKM és az ÖTM szakértői mellett meghívást kap-

nak a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biz-
tosának, valamint az Oktatási Kerekasztalnak a képviselői. 
Az illetékes miniszter a munkacsoport által kidolgozandó ja-
vaslatokat – a szükséges egyeztetéseket és a kormány jóváha-
gyását követően – az Országgyűlés őszi ülésszaka elé kívánja 
terjeszteni. A miniszter bízik abban, hogy a közös erőfeszítés 
eredményeképpen olyan javaslat dolgozható ki, amely elnyeri 
a politikai pártok támogatását is.”

EGY MINIsztERI ÍGÉREt
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A rakétaszerű emelkedés má-
sodik lépcsője volt a merész fan-
táziát körültekintő bölcsességgel 
párosító kreativitás. Mert legalább 
ez kellett ahhoz, hogy valaki a jól 
menő húsboltok üzemeltetőjeként 
egy sikeres pékségről kezdjen fan-
táziálni. Amelynek kemencéiben 
a sokak által emlegetett, hagyo-
mányos, kerek parasztkenyér sül-
ne. Ez talán önmagában is elég lett 
volna a sikerhez, de történt vala-
mi, ami robbanásszerű eredményt 
hozott. Tóth József Péter, az újsü-
tetű pék ugyanis a hagyományos 
technológiával készült kenyereit 
hagyományos áron, azaz 3,60-as 
kilónkénti áron bocsátotta áruba. 
Az egyik nap elkezdte az árusítást, 
a másik nap már a megyei napilap 
címoldalán szerepelt, a következő 
napon pedig ott tolongott az üze-
mében az ország összes nagy te-
levíziója.

Leleményes reklámfogás? Igen, 
de Tóth József Péter eredetileg nem 
annak szánta. Ő csupán arra gon-
dolt – állítja ma –, hogy miután 
annyi mindent köszönhet a falu-

A nyolc évvel ezelőtt képviselő-
testületi taggá és legutóbb pol-
gármesterré választott Tóth József 
Péter a húszas éveinek legelején 
járt, amikor hirtelen kiemelke-
dett a hétszáz lelkes falu átlagem-
bereinek sorából. Mégpedig azál-
tal, hogy a helyi áfész által gazda-
ságtalannak tartott, éppen ezért 
bérbe adott húsboltjai közül ő is 
kivett – egyszerre hármat! 

Aki nagyot markol, az keveset 
fog, ingatták rosszallóan a fejü-
ket az idősebb szakemberek, de 
nem volt igazuk, mert bukás he-
lyett a fiatalember gyorsan fellen-
dítette mindhárom húsbolt for-
galmát, igaz, mindegyiket csak 
két-két óráig tartotta nyitva, az-
tán a kötelező takarítás után már 
ment is a következőbe. És, bár 
egyre többet vételezett hajnalon-
ta a közeli Hédervár vágóhídján, 
mégis előfordult, hogy az utolsó-
nak beiktatott lipóti pultra már 
nem jutott volna friss hús, ha az 
ebédszünet ideje alatt nem vágott 
volna le gyorsan otthon egy-egy 
kocát.

A Szigetköz egyik falujában, Lipóton, a főtéri ABC a polgármester tulajdona. 
Az árak borsosak. „Lehet, hogy a bolt szép nyereséget hoz neki, de azt úgyis 
a falura költi, tehát a miénk marad a pénz.” Ezt egy találomra megszólított 
vásárlótól hallottam. De akárkit szólítottam meg, nem akadt senki, aki az új 
polgármesterről bármi rosszat mondott volna. Mi több, mindenki az elége-

dettség hangján beszélt, ha Tóth József Péter személye került szóba. Furdalni kezdett a kíván-
csiság: a közéleti szereplők tetszési indexének zuhanásszerű csökkenése idején milyen ember 
lehet az, aki ilyen osztatlan bizalmat vívott ki magának? És ugyan miért bíznak meg ennyire 
a lipótiak egy alig negyvenéves férfiban, aki ráadásul hozzájuk képest dúsgazdag is?

tartozások
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A iskolából átalakított közösségi ház  és a korábbi polgármesterrel közösen fölújított templom. Az előtérben ki-
alakított virágágyást nem közhasznú munkások, hanem a falubeliek a maguk örömére ápolják, öntözik.

jának, hát viszonozná azzal, hogy 
egy hónapig mindenki a vendége 
lesz a háromhatvanas kenyérre. És 
ez az a pont, ahonnét nem követ-
jük a hatalmas wellness-szálloda, 
a tatabányai kenyérgyár és más 
létesítmények tulajdonosának üz-
leti karrierjét. A szempontunkból 
az a fontos, hogy bármilyen tüne-
ményesen alakult a lipóti fiatal-
ember pályafutása, nem felejtette 
el: tartozik a falujának.

Ezt idegen szóval lokálpatrió-
tizmusnak mondják, aminek per-
sze, sok összetevője van. Az egyik, 
hogy a lipótiak tudják: kivételes 
a szerencséjük, mert a Duna kö-
zelségének köszönhetően vizek, 

nádasok, erdők ölelik körbe a te-
lepülést. Ez mentette meg a falu 
népét a tatárdulás idején, és ezért 
tudtak itt sikeres harcokat vívni 
Vak Bottyán kurucai, Kossuth ka-
tonái, akiknek sorában – és erre 
ugyancsak büszkék a helybéliek 
– mindig szép számmal akadtak 
lipótiak. Egyébként érthetően, 
hiszen a fában-nádban, halban-
vadban bővelkedő vidék mindig 
jó megélhetést adott az itt élők-
nek. Az aranymosóknak például. 
Meg a híres lipóti halászoknak, 
akiknek mindig külön standjuk 
volt a győri, de a pozsonyi és a bé-
csi piacokon is. A Duna 1885-ös 
szabályozása óta ugyan csökkent 

a halászat, az aranymosás és más 
jövedelmező tevékenységek lehe-
tősége, ám a sors kárpótolta a li-
pótiakat: 1964-ben 2200 méteres 
mélységből bugyogó, nátrium-
hidrokarbonátban gazdag, igen 
magas hőmérsékletű gyógyvizet 
találtak itt. Két év se telt el, és már 
üzemelt nem csupán a melegvízre 
telepített kertészet, hanem a ter-
málfürdő is. Eleinte mindkettő 
a helyi termelőszövetkezet keze-
lésében működött. A fürdőt 2001-
ben eladták egy szegedi vállalko-
zónak. 

– Kiadtak a kezükből egy ilyen 
lehetőséget?! – kérdeztem csodál-
kozva, mire a polgármester imí-
gyen válaszolt: 

– Először is megnéztük, hogy 
kinek adjuk el. Az illető évekig ide 
járt gyógyulni, sok helybélivel ke-
rült közeli ismeretségbe. Tudtuk, 
hogy szerelmese lett a tájnak, s jól 
látta a Győr-Pozsony-Bécs közel-
ségében rejlő, hatalmas lehető-
ségeket. Lelkes terveket dédelge-
tett, s ezeket – a szaunától az él-
ményfürdőig – meg is valósította. 
A hajdani harmincezer helyett ma 
százezernél is több vendég fordul 
meg nálunk évente, akiknek a ki-
szolgálása egyre több helybélinek 
ad megélhetést.

Ím, a lipóti példa: a lokálpatri-
óta szemlélettől nem föltétlenül 
idegen a haszonelvű gondolkodás. 
Sőt, mintha a kettő elválaszthatat-
lan lenne.

Ebből a sajnos távolról sem ál-
talánosnak mondható észjárás-
ból következhet az is, hogy ami 
másutt évekig ápolt sérelmek for-
rása, azt Lipóton majdhogynem 
szerencsének tekintik. Kialakí-
tották a körjegyzőséget és ezzel 
megszűnt a helyi jegyző státusza. 
A polgármester szerint ezzel ők jól 
jártak, hiszen a jegyző náluk már 
jó ideje amúgy is mellékállásban 
látta el a föladatát, viszont így még 
plusz pénzhez is jutottak, hiszen 
a megszűntetett, főállású státusz-
ra járó bér egy részét az állam to-
vábbra is folyósítja. 

Aztán: körzetesítették az isko-
lát. Tóth József Péter erről a kö-
vetkezőket mondja:
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– Nekünk már csak hat-hét di-
ákunk volt egy-egy évfolyamban, 
ezért tényleg nem érdemes fönn-
tartani egy önálló iskolát. Főként, 
hogy a tanulásban ez alig-alig je-
lent hátrányt: a diákok a menet-
rend szerint közlekedő buszok-
kal hat-nyolc perc alatt átérnek 
a szomszédos faluba, ahol viszont 
igyekeznek a járatokhoz igazítani 
a tanrendet. Akár már fél nyolc-
kor is elkezdik a tanítást, az utolsó 
óra végét pedig úgy időzítik, hogy 
éppen elérjék a gyerekek az indu-
lást, és ne kelljen nekik fél- vagy 
akár egy egész órán át ténferegni-
ük az utcán. A tanulók és a szülők 
alig érezhető hátrányával szem-
ben viszont nyertünk egy fontos 
középületet. Amit fölújítottunk, 
és most közösségi házként mű-
ködtetjük tovább, amiben az asz-
talitenisztől a számítógépig, a bi-
liárdtól a konditeremig mindent 
megtalálnak a fiatalok ahhoz, 
hogy ne a kocsmában üssék el a 
szabad idejüket.

Gazdasági észszerűség! Ez moz-
gat minden falufejlesztő elképze-
lést Lipóton. Persze, nem szűk-
látókörű módon, kényszerű vagy 
öncélú megtakarításokra töreked-
ve, hanem annak érdekében, hogy 
minden elköltött forint egyszerre 

A hétszáz lelkes falu fürdője százezernél több vendéget vonz évente, a vendégéjszakák számának folyamatos növekedése a helybélieket gyarapítja. (Vadász 
Péter felvételei)

szolgálja a helybéliek otthonos-
ság-érzését és elégítse ki a falu-
ba látogató turisták élmény-éhsé-
gét. A helyi tervek kissé hivatalos 
megfogalmazásban: „adottsága-
ink alapján az idegenforgalom kö-
ré kell csoportosítani a fejlesztési 
elképzeléseinket”. Ennek megfele-
lően, a legfontosabb célok az utak-
járdák folyamatos fölújítása, par-
kosítás, falumúzeum és vadászati 
gyűjtemény létrehozása, komp-
járat indítása Lipót és Bős között, 
továbbá az önkormányzati tulaj-
donban lévő Holt-Duna Kemping 
komfortosabbá tétele.

A tennivalókat egy másik szem-
pont alapján Tóth József Péter így 
határozza meg: 

– A legfontosabb, hogy a ter-
mészet és az elődeink által fölhal-
mozott kincsekkel felelősen gaz-
dálkodjunk.

Hogy ezt milyen sikeresen te-
szik, arra a Lipótot és Darnózselit 
összekötő út állapota lehet a példa. 
Az aszfaltot szegélyező, állítólag 
száz évnél is idősebb gesztenyefa-
sor zöld alagútjában haladva, az 
először arra tévedő idegen is rög-
tön fölismerheti, hogy hol a falu 
határa. Addig ugyanis gondosan 
ápolt gyöp, majd azon túl derékig 
érő gaz övezi a fatörzseket.

Az elődök alkotásainak megbe-
csülése tükröződik a csaknem 300 
éves katolikus templom sorsának 
alakulásában is. 

– Templomunk külső-belső föl-
újítását még az előző, egymás után 
négy ciklust kitöltő polgármester, 
Sulyok Attila irányításával kezd-
tük el, majd a befejezés teendőit 
stafétabotként vettem át – mondja 
Tóth József Péter. És hozzá teszi: 
– Az én munkámat a nyugdíjba 
vonult Sulyok úr alpolgármester-
ként segíti.

Ez az összefogás távolról sem 
egyedi. Ezt bizonyítja szállás-
adónk, Hegyi Kelemen Béláné 
története: 

– Jönnek a vendégek, nagyon 
tetszik nekik a házunkkal szem-
közti fás liget. De engem zavart, 
hogy a liget közepe kopár. Nem 
lehetne oda, kérdeztem Tóth úr-
tól egy alkalommal, nem lehet-
ne oda egy szép kis hársfát ültet-
ni? Másnap délelőtt már itt volt 
egy kertésszel, aki hozta a fács-
kát. Elmenőben pedig csak any-
nyit kérdezett: öntözöd majd, Ol-
ga? Hát hogyne, mondtam én. És 
azóta is öntözgetem, kapálgatom 
az alját. Ennyivel én is tartozom 
a falunak.

Káposztás János
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– Hogyan lehet jó minőségű az ivó-
víz? 

– A legolcsóbban és legbiztonságo-
sabban úgy, hogy megelőzzük a szeny-
nyezését. Sok mindenben segít a megfe-
lelő vízkezelési technológia. Ez azonban 
magas beruházási és üzemelési költség-
gel jár. A jelentős vegyszerhasználat és 
az utána keletkező technológiai hulla-
dék elhelyezése pedig környezetvédelmi 
gondot okozhat. 

– Ki a felelős azért, hogy az emberek 
jó minőségű vizet igyanak?

– Az egészséges ivóvízzel való ellá-
tás főként az önkormányzatok feladata 
és felelőssége. Az ellátás módjáról ma-
guk döntenek, ők az ármegállapítók is. 
Mintegy húszszázaléknyi a még állami 
kézben lévő vízügyi társaság.  

– Meg tudnak felelni az önkormány-
zatok ennek a feladatnak?

– Nem mindig. Gyakran nem érvé-
nyesítik a ráfordítások költségeit a víz-
díjban. Ez pedig a vízművek lepusztu-
lásához vezethet. 

– Mi a tárca felelőssége?
– A vízkészlet védelme. A vízgazdál-

kodási törvény szerint a vízbázis-véde-
lem egyaránt szerepel az állami és az ön-
kormányzati feladatok között. Ezért ha-

tósági engedély kell például bármilyen 
kút furásához, vagy a szennyvíz elhe-
lyezéséhez. A távlati vízbázisok védelme 
kizárólagos állami feladat, amíg konk-
rét felhasználói igény nem jelentkezik. 
A már vízjogi engedéllyel üzemelő ivó-
vízbázisok védelme az engedélyes fel-
adata. A szakemberek az ivóvízbázisok 
védelmére a 123/1997. (VII. 18) számú 
kormányrendelet előírásai alapján ki-
dolgoztak egy három részből álló cél-
programot. Az első szakaszban történik 
az állapotfelmérés, amelybe beletartozik 
többek között hidrogeológiai kutatá-
sok végzése, a szennyező források szám-
bavétele, a folyamatok feltárása, mérő 
és megfigyelő hálózatok kiépítése. 

– Ki fizet mindezért?
– Mindezeknek a költségeit az állam 

vállalta kiemelt előirányzatként, kor-
mányzati beruházási keretből, illetve 
idén már a Környezeti és Energia Ope-
ratív Program (KEOP) keretéből. 

– Kik a kedvezményezettek?
– A programba jelenleg 580 vízbá-

zis tartozik. A 100 százalékos támoga-
tás a szeptember 18-án kiírt pályázati 
rendszerben valósul meg, a kedvezmé-
nyezettek az üzemelő vízbázisok eseté-
ben az önkormányzatok és társulásaik, 
illetve az állami tulajdonú regionális 
vízművek; távlati vízbázisoknál a KÖ-
VIZIG-ek. Ezzel kapcsolatban érdemes 
figyelni a minisztérium honlapját (www.
kvvm.hu). 

– Kik a végrehajtók?
– A végrehajtást szakvállalkozók 

a közbeszerzés szabályai szerint végzik. 

Akár a csapból, akár a kútból nyerjük az ivóvizet, el-
engedhetetlen, hogy az tiszta legyen. A Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztériumban Kóthay László víz-
ügyi szakállamtitkár, valamint Havasné Szilágyi Eszter 
vízgyűjtő-gazdálkodási főosztályvezető helyettes és dr. 

Horváth Lászlóné, az ivóvíz-ellátási osztály vezetője válaszolt munka-
társunk, Hajós Anna tíz kérdésére.

A víz idei világnapjára készített gyermekfestmények egyike
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A program második fázisa a vízbázis 
biztonsága érdekében a megkívánt mér-
tékű intézkedés. Várhatóan erre 2008-
tól nyílik keret a KEOP-on belül. 

– Az országban mindenütt van veze-
tékes ivóvíz?

– Minden településen. Csak egyes te-
lepülésrészek és kültelki lakott helyek 
lehetnek ellátatlanok. Ezek egy részébe, 
például egy erdészházba, nem is lehet 
gazdaságosan ivóvizet vezetni. Összes-
ségében a lakosság 2-3 százaléka nem 
tudja igénybe venni a közműves vízellá-
tást. Bár gyakorlatilag teljes körű az el-
látás, ennek ellenére fel-felbukkan egy-
egy kis település, segítséget kérve, ezért 
elhatároztuk, hogy a jövő év során friss 
felmérést végzünk, hogy lássuk, a kül-
területeken hol vannak esetleg ellátatlan 
részek, hol, milyen segítséget lehetne ad-
ni, megvitatva a helyi önkormányzatok-
kal a szükséges lépéseket.

– Hol és mennyire kell javítani a víz 
minőségén?

– Az Európai Unióba való belépé-
sünkkor az erre vonatkozó szabványo-
kat is el kellett fogadnunk. Némely eset-
ben Magyarország szigorúbb paramé-
tereket szabott meg, mint az unió. De 
például az Észak- és Dél-alföldi régió-
ban az arzénmentesítés a jelenlegi fel-
adat. Az uniós szabályozásban limitált 
arzénmennyiség most literenként 10 
mikrogramm. Éppen, mert az általuk 
gyakran fogyasztott tengeri halakkal is 
visznek be arzént a szervezetükbe. Ma-
gyarország egyszer már végrehajtotta 
az akkori WHO és uniós szabályzat-
nak megfelelő mentesítést, ám az azóta 
csökkentett mértéknek megfelelően új-
ra el kell végezni. Szeretnénk ezt 2007. 
és 2013. között megoldani. A bór és a 
többi esetleges geológiai eredetű tarta-
lom, amelynek a kiszűrését csatlakozá-
si szerződésben vállaltuk, nem szeny-
nyeződés.

– Ki ellenőrzi a vízminőséget?
– A hatósági ellenőrzést az ÁNTSZ 

tisztiorvosai végzik. Az irányító szerepet 
a minisztérium látja el, együtt a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséggel. A vízmi-
nőség-javítás programjáért az elsőren-
dű felelősséget is a minisztérium viseli. 
A tárca előkészítette a vízügyi szolgál-
tatásról szóló törvényt, amelyet nagyon 
vár a szakma és minden önkormányzat. 
Jelenleg a társadalmi hatásvizsgálatok 
zajlanak. 

Somogyország valamennyi telepü-
lésén van vezetékes ivóvíz. A me-
gye háztartásainak mintegy 96 
százalékában vezetékes ivóvízzel 
főznek és mosnak. Kocsisné Do-
bos Ildikó, a megyei önkormány-
zati hivatal területfejlesztési iro-
dájának környezetvédelmi mun-
katársa elmondta, hogy az ivóvíz 
minőségének javításában csak-
nem a megye egynegyede, hat-
vanhét település érintett. A Dél-
dunántúli régió vizében ugyanis 
a nitrit, az arzén és az ammónium 
aránya határérték feletti. A múlt 
év végéig 19 településen, illetve 
településrészen mintegy 9700 la-
kos élvezhette a jobb minőségű 
ivóvizet, de 2009. december 25-ig 
további 48 településen, illetve te-
lepülésrészen mintegy 115 ezer la-
kosnak kell ebben részesülnie.

A régió vízminőség-javítását 
célzó intézkedésekre elkészült 
a Dél-dunántúli Régió Ivóvízmi-
nőség-javító Programja, amelynek 
keretében több vízminőség javí-
tással kapcsolatos fejlesztés, beru-
házás történt. Új vízkezelő beren-
dezést adtak át Kaposhomokon, és 
a megyeszékhelyen is tettek lépé-

A DUNÁNTÚLON
ÉS AZ ALFÖLDÖN

seket az ivóvíz javítására. Vélhe-
tően megoldást jelent majd az év 
végére befejezendő, úgynevezett 
törésponti klórozás, amely az am-
móniamentesítést szolgálja. Ezen 
kívül néhány előkészítő munka is 
megindult a megyében. Nagyatád 
például már túl van a vízminőség 
javítását szolgáló fejlesztések en-
gedélyezésén.

A Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium egy kiemelt projekt 
keretében tartja megoldhatónak 
a Dél-dunántúli régió ívóvízminő-
ség javító beruházását. Ez az előze-
tes költségbecslés alapján 30 mil-
liárd forintra rúgna. A program 
folytatásának feltétele, hogy ala-
kuljon meg az érdekelteket tömö-
rítő társulás, a Regionális Fejlesz-
tési Tanács koordinálja a társulás 
megalapítását, képviselje azok tag-
jait. A tapasztalatok szerint a fej-
lesztésekben nagy szerepe van az 
üzemeltetőknek, kiemelt érdekelt-
sége van a DRV Zrt.-nek.

Somogy megye 245 települé-
séből jelenleg 70 csatornázott. 
A megye háztartásainak 60 szá-
zalékában biztosított a közüzemi 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, 
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a városokban 90 százalék, míg 
a községekben csupán 29 száza-
lékos az ellátottsági mutató.

A kaposvári agglomerációban 
egyebek mellett Patalom és Ma-
gyaratád örülhet a szennyvíz-
rendszer kiépítésének. Ugyan el-
fogadták Szentgáloskérnek és So-
modornak a kaposvári, Porrog-
szentpálnak, Somogybükkösdnek 
és Szentának a csurgói agglomerá-
cióhoz történő csatlakozását, ám 
ezen települések nem szerepelnek 
a kormányrendeletben, mint fej-
lesztendő területek. 

Tizennégy település alkotja 
a nagyatádi agglomerációt. A Ri-
nya-parti, 12 ezer lakosú kisváros 
gesztorságával már a közeljövő-
ben megnyugtatóan rendeződne 
a szennyvízelhelyezés. – Ormai 
István nagyatádi polgármester el-
mondta, hogy a műszaki tervek 
elkészültek; Nagyatád a kistér-
ségből „fürtön” keresztül fogad-
ná a szennyvizet. A jelenlegi te-
lep meglehetősen elhasználódott, 
így mindenképpen indokolt egy új 
tisztító létrehozása. A napokban 
meg is alakult erre a célra a tár-
sulás, s megindulhat a kétfordu-
lós eljárás. A KEOP-os pályázattól 
remélnek pénzt, s óvatos becslé-
sek szerint 2009-ben elkezdődhet, 
és 2011-re befejeződhet a 6,3 mil-
liárd forintos beruházás.

Csököly polgármestere, Bognár 
Zsolt szerint az elkövetkezendő 20 
évben biztos, hogy nem lesz ve-
zetékes szennyvíz az 1100 lako-
sú faluban, hiszen – mint mond-
ta – a legfiatalabb somogyi váro-
sokban, Kadarkúton és Nagyba-
jomban sincs vezetékes szenny-
vízhálózat. Csökölyt különben is 
szegény emberek lakják, a csator-
nadíj kifizetése pedig lehet, hogy 
sok családnál anyagi nehézsége-
ket okozna. Mint megtudtuk: van 
szennyvíztelepük, ahova a szip-
pantott szennyvizet szállítják. 
Ezt kellene technológiailag fej-
leszteni, például az alig kétszáz 
lelkes Rinyakovácsi bevonásával, 
de ez nagy valószínűséggel sokáig 
csak álom marad. 

Magyarország egyik kiemelt 
vízminőségi feladata a Balaton 

és vízgyűjtőjének védelme. Egy 
kormányrendelet a Balatont „eut-
rofizáció szempontjából érzékeny 
víztestnek” minősítette. A tó ki-
emelt üdülőkörzetének területén 
a Balatoni fejlesztési program ke-
retében még az 1970-es évektől 
kezdték el tervezni és megvalósí-
tani a regionális szennyvízgyűj-
tő rendszereket, s a fejlesztések a 
mai napig is folyamatosan készül-
nek, de még számos megoldan-
dó feladat maradt. A Balaton tör-
vényileg lehatárolt térsége olyan 
természeti és gazdasági egységet 
képez, amelynek kezelése nem 
bontható meg, ezért az országos 
koordinációt igénylő, integrált 
fejlesztési területek között szere-
pel. A Dél-Balatoni Szennyvízel-
vezetés és Tisztítás Megvalósítá-
sát célzó Önkormányzati Társu-
lás egyébként 2005-ben alakult 
és 63 tagönkormányzat alkotja. 
A 63 település közül 9 nem tarto-
zik a Balaton vízgyűjtőjéhez, ezért 
ezek az önkormányzatok a szük-
séges közműfejlesztést egyéb for-
rásokból (például KEOP, ROP) 
fogják megoldani. L. S. 

Veszprém megyének a kisebb fúrt 
kutakon kívül két jelentős ivóvíz-
bázisa van: a bakonyi karszt alatt 
meghúzódó, valószínűleg az or-
szág egyik legnagyobb karsztvíz 
készlete, valamint a Balaton. 

A vízvezeték-hálózatot tíz szol-
gáltató működteti 217 településen, 
közülük a legnagyobbak: az érin-
tett önkormányzatok tulajdo-
nában lévő Bakonykarszt Zrt. 
119 településen és a siófoki köz-
pontú, többségben állami tulaj-
donú Dunántúli Regionális Víz-
mű Zrt. Az utóbbi több megyére 
kiterjedően végzi a szolgáltatást, 
Veszprém megyében Balatonfűz-
fő és Révfülöp között 20 telepü-
lés vízellátásáról gondoskodik. 
Néhány önkormányzat saját víz-
művet épített ki az elfogadhatóbb 
vízdíjak reményében. A nagyobb 
vízműtársaságok saját, akkredi-
tált, az uniós követelményeknek 
megfelelő laboratóriummal ren-
delkeznek, itt végzik a víz fizikai, 
kémiai és mikrobiológiai vizsgá-

latát. Ezek az ellenőrzések például 
a Bakonykarszt Zrt. esetében a víz 
minőségének 25 féle jellemzőjét 
vizsgálják. Ennél részletesebb 
vizsgálatok az ÁNTSZ veszpré-
mi csúcslaboratóriumában, illetve 
a Környezetvédelmi Felügyelőség 
székesfehérvári laboratóriumá-
ban folynak. 

Sajátos helyzetben van a DRV 
Zrt., amely részben a Balatonból, 
részben a nyirádi karsztvízből, il-
letve külön kutakból nyeri az ivó-
vizet. Néhány évtizeddel ezelőtt 
nyaranta gyakran volt vízhiány 
a szolgáltatott településeken, hi-
szen az üdülőtulajdonosok és ven-
dégek idényfogyasztása az összes-
nek csaknem 60 százaléka. Így 
nem túl magas a megépített létesít-
mények kihasználtsága. Az érin-
tett települések önkormányzatai 
közül számosan kinyilvánították 
szándékukat, hogy résztulajdont 
kívánnak szerezni a cégben.

Az utóbbi években a megye te-
rületén az ivóvíz szennyezettsége 
miatt nem fordult elő megbetege-
dés; ahol magas nitráttartalmat, 
vagy egyéb szennyezettséget ta-
pasztalnak, ott a kutakat lezár-
ják. Különösen a bakonyi telepü-
léseken van kiemelt jelentősége 
a szennyvízhálózat kiépítésének, 
a szennyvíztisztításnak, mivel 
a karsztba jutó szennyeződés ve-
szélyezteti az ivóvízbázist. 

Sajátos helyzet alakult ki a Veszp-
rém határában lévő Csatár-hegy 
esetében. Itt ezer fölött van az in-
gatlantulajdonosok száma, becs-
lések szerint száznál többen itt is 
laknak. Külterületről lévén szó, 
sem ivóvízhálózat, sem csatorná-
zás nem valósult meg, ráadásul 
sokan engedély nélkül építkez-
tek. A tulajdonosok különböző 
módokon elégítik ki a vízigényü-
ket, a hegyről szivárgó szennyvíz 
miatt a közelben lévő kút is ve-
szélyeztetett.

Balatonfűzfőn az önkormány-
zat a közelmúltban vásárolta meg 
a felszámolás alatt lévő Nitroké-
mia 2000 Rt. tulajdonában volt 
vízművet. Majorné Kiss Zsuzsan-
na polgármester elmondta, hogy 
ezt a vízművet, amely a gyártele-
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pen élőket és még működő vál-
lalkozásokat, közületeket látja el 
ivóvízzel, az önkormányzat tu-
lajdonában lévő SAL X Kft. üze-
melteti, két másik városrészben 
azonban a DRV Zrt. a szolgál-
tató. Elsősorban a díjak miatt 
igényli a lakosság, hogy össze-
kössék a két hálózatot, és min-
denki az önkormányzati vízmű-
től kapja a vizet. 

Vannak olyan települések, ahol 
megosztott a közműszolgáltatás, 
például Csajágon és Küngösön 
a vizet a DRV Zrt. szolgáltatja, 
a szennyvízelvezetés feladatait pe-
dig a Bakonykarszt Zrt. látja el. 

Márkón a 70-es évek végén saját 
vízművet épített az önkormány-
zat a település területén lévő saját 
kútra. Szabó Gyula polgármes-
tertől tudjuk, hogy a vízművet az 
Épszolg Kft. működteti, nagyjá-
ból a környező településeken ér-
vényes lakossági vízdíjjal. Pályá-
zati támogatással korszerűsítik 
a szennyvízkezelő rendszert. Va-
szar Gecse és Takácsi települések-
kel együtt ugyancsak saját vízmű-
vel rendelkezik, amit a pápai víz-
műtől vettek át. 

Meglehetősen nagy szóródást 
mutatnak az egyes településeken 
a lakossági vízdíjak, amiket az ön-
kormányzatok határoznak meg. 
Bakonybélben 2007. január else-
jétől köbméterenként bruttó 245 
forintot kell fizetni, Zircen 266, 
Litéren 176, Ajkán 254 forintot. 
Veszprémben 199,30 forint a díj, 
s az önkormányzat köbméteren-
ként 10,10 forint vízdíjtámogatást 
nyújt a lakossági fogyasztóknak. 
A DRV Zrt. szolgáltatási területén 
308 forint plusz 20 százalékos áfa 
a díj, amelynél május 1. és szep-
tember 30. között 10 százalékkal 
kevesebbet kell fizetni (locsolási 
kedvezmény). 

Szakemberek szerint sürgős 
beavatkozásra lenne szükség az 
azbeszt anyagú vízvezetékek ki-
váltása érdekében. A 30 éves „ki-
hordási idő” a legtöbb helyen le-
járt, a víz káros anyagokat oldott 
ki a csőfalakból. A szolgáltatók-
nak viszont nem keletkezik olyan 
mértékű amortizációs alapjuk, 

amiből a cserét meg tudnák ol-
dani. Néhány éve lehetett pályáz-
ni, de a megyében csak néhány 
település nyert a cseréhez támo-
gatást. 

A hegyesdi agglomerációban 
már 2006 őszén megkezdődött 
a Veszprém és térsége szenny-
vízelvezetési és kezelési projekt 
megvalósítása. Részeként annak 
a nyertes uniós pályázatnak, ame-
lyet három Veszprém megyei tér-
ség – a veszprémi, a zirci és a he-
gyesdi – önkormányzataiból ala-
kult társulás nyújtott be az Euró-
pai Unió Bizottságához a Kohézi-
ós Alapokból történő támogatás 
céljából. Az előzményekhez tar-
tozik, hogy a projektben érintett 
összesen hét település a „nyitott 
karszt, mint védendő vízkincs” 
vezérlő elv alapján már 2002-ben 
elkészített egy ISPA pályázatot, er-
re alapult a Kohéziós Alap pályá-
zati dokumentáció. A több mint 
harmincmillió eurós (csaknem 
nyolcmilliárd forintos) beruhá-
zás vállalkozási szerződéseit 2006 
júniusában írták alá a települések 
polgármesterei. A hegyesdi tér-
ség öt települése jelenleg csator-
názatlan, így a szennyvíz a rosszul 
megépített és elöregedett szenny-
víztározókból egyrészt leszivárog 
a karsztvízbe, másrészt – a talajvíz 
„közvetítésével” – bejut az Eger 
patakba, és ezen keresztül a Bala-
tont, mint végbefogadót is szeny-
nyezi. A teljes csatornázottság ré-
vén teljesíthetők lesznek itt is a Ba-
laton törvény szigorúbb előírásai. 
A Hegyesd határában „zöldme-
zős” beruházásként megvalósuló 
565 köbméter napi kapacitású új 
szennyvíztisztító telep építésére 
a szerződéses összeg mintegy két 
és félmillió euró. A munkák zö-
mét idén végzik, 2008-ra tervezik 
a befejezést. A teljes beruházás el-
számolható költségeinek 10 száza-
lékát önkormányzati önrészként 
kell biztosítani, ennek több mint 
ötven százalékát a volt Belügymi-
nisztérium EU Önerő Alap pá-
lyázatán elnyerték a települések, 
a Hegyesd környékiekre eső részt 
viszont a veszprémi és a zirci tér-
ség vállalta magára.  J. F.

Az Alföld igen gazdag termálvíz 
készlettel bír, amit száznál is több 
termálfürdő hasznosít, ugyan-
akkor a marketing tevékenység, 
az együttes fellépés eddig elma-
radt attól a szinttől, amelyet az el-
múlt idők fejlődése indokolt – tájé-
koztatott Katona Ilona, az Észak-
alföldi Termál Klaszter Egyesü-
let titkára. A szervezet a Dél-al-
földi Termál Klaszterrel közö-
sen „Alföld Spa együttműködési 
megállapodás”-t kötött a közel-
múltban, amelynek tucatnyi Jász-
Nagykun-Szolnok megyei tagja 
van. A tagok többnyire települé-
si önkormányzatok. A Mezőtúr 
és Környéke Víz- és Csatornamű 
Kft. révén közvetve Mesterszállás 
és Mezőhék községek is érdekeltek 
lehetnek a kölcsönösen hasznos 
együttműködésben. A két telepü-
lés vízszolgáltatója ugyanis a me-
zőtúri vízmű. Az eltelt tíz évben 
Magyarország fürdőinek többsége 
jelentős fejlődésen, modernizáci-
ón ment keresztül, néhányuk eu-
rópai mércével mérve is kiemel-
kedő szolgáltatást nyújt. A für-
dők környezetében megalakultak 
a közös érdekek alapján működő 
klaszterek, tömörítve elsősorban 
a fürdőintézményeket, szállásadó-
kat, egészségügyi- és oktatási in-
tézményeket és más szolgáltató-
kat. A felek közötti együttműkö-
dés célja a szektorok közötti, part-
nerségen alapuló regionális össze-
fogás. Az együttműködés a fej-
lesztésben, az innovációban, az új 
technológiákban és az azokat al-
kalmazó szolgáltatásokban, a ki-
alakuló egészségiparban érintet-
tek széles körét köti össze. A régió 
kútjaiból nyert palackozott hévi-
zek az egészséges ivóvíz-választé-
kot bővítik.

Újszászon az Újszász Térsége 
Gazdaságfejlesztési Kft.-t tavaly 
hozták létre, amelyben az önkor-
mányzatnak 51 százalékos több-
ségi tulajdona van. A cég legfon-
tosabb feladata a termálprojekt ki-
munkálása és elhelyezése a meg-
nyíló pályázatokban. A vállalko-
zás törzstőkéje 12 millió forint, 
amiből 6,2 millió forint az önkor-
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mányzaté. A mintaprojektben az 
ásványvíz feldolgozása mellett 
tervezik a termálvízzel való fű-
tés, zöldségtermesztés elindítását. 
A fejlesztésből az önkormányzat 
gazdasági előnyt szeretne ková-
csolni.

Mesterszálláson az ivóvíz-há-
lózat elavult, régi azbesztcement-
csövekből áll, évente 15–20 csőtö-
rés is előfordul. Kiss Gábor polgár-
mester szerint indokolt a hálózat 
teljes rekonstrukciója szakaszo-
lókkal ellátva, ami 150–200 millió 
forintba kerülne, azonban remény 
sincs rá, hogy ez a közeljövőben 
megvalósulhat. Egy 2001-es ren-
delet szerint ez év végéig kellene 
az uniós előírás szerinti fejlesztést 
megvalósítani, talán jövőre indul-
hat az érdemi munka. Most készül 
az Észak-alföldi régió ivóvíz-bá-
zis javító program második üte-
me, dolgoznak a tanulmányokon. 
A mesterszállási ivóvíz vastartal-
mú, a vas pelyhesedik, sárga tőle 
a víz, a lakosok ezért inkább pa-
lackos ásványvizet isznak. Egy kis 
tisztítással pedig rendbe lehetne 
hozni a hálózatot, mert egyébként 
kellemes, lágy víz jön a csövekből. 
Termálvíz nincs Mesterszálláson, 
a szennyvízcsatornával való ellá-
tottság 100 százalékos, nem túl 
jó hatékonysággal, de működik 
egy zárt technológiájú biológiai 
szennyvíztisztító.  S. CS. J.

Az európai uniós határértékek-
nél magasabb koncentrációjú ve-
gyületet vagy nyomelemet tartal-
mazó vizet a lakosság negyedé-
nél többen isznak Észak-Alföldön. 
A helyzet javítására indított prog-
ram célja az egyes településeken 
a víz arzén-, bór-, f luorid- vagy 
nitritkoncentrációját csökkente-
ni. A felhalmozódott, arzénban 
gazdag iszap eltávolítása és a rossz 
minőségű, azbesztcementből ké-
szült vízelosztó vezetékek felújí-
tása és cseréje csökkenti majd 
a fellépő másodlagos szennyezé-
seket is. 

A projekt teljes költsége 6,5 mil-
liárd forint (25,5 millió euró), 
amiből az Európai Unió kohé-
ziós alapja 4,8 milliárd forin-

tot, a magyar költségvetés pedig 
960 millió forintot finanszíroz. 
A programban részt vevő önkor-
mányzatok hozzájárulása a kiírás 
szerint 10 százalékos, vagyis ösz-
szesen 650 millió forint, illetve – 
mivel idő közben a minisztérium 
még 4 százalékot magára vállalt 
– 390 millió forint.

A projekt kereteiben a régióban 
érintett 25 vízműkezelő (41 tele-
pülés ivóvizéért felelős) önkor-
mányzat már korábban megál-
lapodott az Önkormányzati Tár-
sulás az Észak-Alföldi Régió Ivó-
víz-minőségének Javításáért nevű 
szervezet létrehozásáról. Amely 
egyben a projektgazda, és a támo-
gatás elnyerése után a végső ked-
vezményezett szerepét tölti be, te-
hát képviseli a vízmű felújításában 
érdekelt 25 önkormányzatot.

Hajdú-Bihar megyében a pro-
jekt első ütemének áldásaiból 
Csökmő, Darvas, Ebes, Hajdú-
nánás, Mezősas, Nyíradony, Po-
csaj, Bihartorda részesül. Ezek 
közül többen érzékeny vízbázisú 
területen vannak, azaz különös fi-
gyelmet kell fordítaniuk a szenny-
vízelvezetésre is, mert a szenny 
könnyen a talajvízbe, majd az ivó-
víz-adó rétegekbe is kerülhet.

A munkálatok két részből áll-
nak. Felújítják az ivóvíz-termelő 
vízműveket, s ezt követően ma-
gát a vízvezetéket is kicserélik. 
A folyamat jelenleg a kivitelezési 
pályázatok kiírásánál tart. Előbb 
a vízmű-rekonstrukciós pályáza-
tok, majd a vízvezeték felújítások 
tenderei zajlanak le, és eldől, hogy 
melyik cég végezheti el Bihartor-
da, Csökmő, Darvas, Mezősas, 
Nyíradony, Pocsaj társult telepü-
lések vízművének rekonstrukci-
óját. (Hajdúnánáson és Ebesen 
más programok során rekonst-
ruálták vízműveiket az önkor-
mányzatok.) A vízellátó hálózat 
rekonstrukciójára kiírt pályázat 
eredményhirdetése október köze-
pére várható, és ezután megkez-
dődhetnek az érintett települések 
vízellátó hálózatainak rekonst-
rukciós munkálatai. A kiviteli 
munkák elvégzésére valamennyi 
településen rendelkezésre áll az 

engedélyes terv. Így a munkák a 
szerződéskötés után azonnal el-
kezdődhetnek.

Pocsaj polgármestere, Kecskés 
Gyula elmondta, hogy a települé-
sen mintegy 353 millió forintért 
végeznek munkálatokat. A víz-
műben az eddiginél hatékonyabb 
szűrővel tisztítják majd a vizet, 
amelynek az arzéntartalma ma-
gas és a nitrit is határértéken van. 
Végrehajtják a mintegy húsz ki-
lométer hosszú, elavult eternit 
csövekből álló helyi vízvezeték-
hálózat cseréjét. A polgármester 
szóvá tette, hogy késésben van 
a program, mert különböző bü-
rokratikus problémák akadályoz-
ták a végrehajtását. Például hosz-
szú idő kellett annak kezelésére, 
hogy a közbeszerzési eljárás során 
nagyobb ajánlatot kaptak, mint 
amennyi támogatás rendelkezés-
re áll.

Csökmőn és Darvason szin-
tén az arzéntartalom csökkenté-
se az ivóvízprogram fő feladata. 
Varga Imre és Máté József pol-
gármesterek szeretnék, ha vég-
re beindulnának a munkálatok. 
Csökmőn hét, Darvason kilenc 
kilométer eternit vezetéket kell 
kicserélni, s mindkét helyen a víz-
művet is korszerűsítik. Mezősa-
son és Bihartordán is a hasonló a 
helyzet.  G. J. 

A Békés Megyei Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2006. novem-
ber 3-i ülésén – közmeghallgatást 
követően – jelölte ki a 2007–2013. 
közötti időszakban a megye fej-
lesztése szempontjából kiemelt, 
nagy projekteket/programokat, 
amelyek között nevesítette a Bács-
Kiskun, Békés és Csongrád me-
gyéket felölelő Dél-alföldi Ivóvíz-
minőség-javító programot. Cél-
szerűnek látta, hogy az ivóvízmi-
nőség-javító programban érdekelt 
Békés megyei települési önkor-
mányzatok létrehozzák a prog-
ram irányító bizottságát, alkal-
mas fórumot teremtve a régiós 
konzorciumi tanácsban képvise-
lendő Békés megyei álláspont elő-
zetes egyeztetésére, kialakítására. 
A legújabb információk szerint 
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Dr. Nagy Béla, Medgyesegyháza polgármestere a helyi művelődési 
házban augusztus 31-én tartott A vízbázisvédelem előkészítése a dél-
békési térségben című szakmai konferencián ismertette kilenc ma-
gyarországi és egy romániai település önkormányzata által alkotott 
társulás sikeres Interreg-pályázatának részleteit. A romániai Pácska 
önkormányzatával együtt, Medgyesegyháza mellett további nyolc 
dél-békési település önkormányzata (Almáskamarásé, Nagykama-
rásé, Battonyáé, Kunágotáé, Dombegyházé, Magyardombegyházé, 
Nagybánhegyesé és Magyarbánhegyesé) azért társult egymással, hogy 
a Maros folyam hordalékkúpja egészséges ivóvízzel láthassa el Békés 
és Arad megye lakosságának zömét. A főkedvezményezett nagyköz-
ség első embere a konferencián elmondta, hogy a társulás az uniós 
pályázat elnyerése révén 35 millió forintot fordíthat a rekultivációs 
projektjeinek elkészülésére, s hogy ebből az összegből az ERFA-támo-
gatás 26 millió 250 ezer, a kormányzati társfinanszírozás hétmillió, 
a saját forrás pedig egymillió 750 ezer forint. A Magyarország-Ro-
mánia és Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 
Programhoz kapcsolódva az Interreg IIIA pályadíjnyertes települési 
önkormányzatai számára lehetőség nyílik az illegális hulladéklerakók 
ártalmatlanítására, illetve a műszaki védelem nélkül használt hulla-
déklerakók további szennyező hatásának megszüntetésére. A tervek 
elkészítésére már kiírták a közbeszerzési pályázatot. A polgármester 
szerint a követező esztendő februárjára lezárul az első szakasz, s ezt 
követően a települések önállóan, vagy közösen – a kész tervek bir-
tokában – jó eséllyel pályázhatnak a kivitelezésre is. A teljes rekulti-
vációs program költségét több mint egymilliárd forintra becsülte dr. 
Nagy Béla. A magyarbánhegyesi Laduver Ferenc – a társult dél-béké-
si települések egyetlen nem TÖOSZ-tag önkormányzatának polgár-
mestere – a tanácskozáson ugyan megjegyezte, hogy az elmúlt húsz 
évben csakis olyan tervekről hallhatott a lakosság, amelyek megva-
lósulásából semmi sem lett, ám a jelenléte (és a társulásban való rész-
vétele) a korábbinál nagyobb bizalomról tanúskodott. Mindazonáltal 
tagadhatatlan, hogy a 20. század nyolcvanas éveitől – amikor a Körös 
Volán Komlóról szállította Békésbe a tasakos ivóvizet – a 21. század-
ba hosszú az út. Dányi László

a program megvalósítása a mű-
szaki megoldás által meghatáro-
zott egységekben történik, és en-
nek Békés megyében szükségszerű 
keretét adja a közép-békési térségi 
vízellátó rendszer, valamint a kis-
térségi vízműrendszerek. Ezért 
az azokról ellátott településeknek 
már a program-előkészítés jelen-
legi szakaszában a legszorosabban 
együtt kell működniük, ideért-
ve az üzemeltetőket is. Minderről 
Nagy Károly, a Békés Megyei Ön-
kormányzati Hivatal Területfej-
lesztési Osztályának munkatársa 
tájékoztatta lapunkat.

Az Európai Unióhoz való csat-
lakozásra irányuló tárgyalások 
során Magyarország úgy dön-
tött, hogy az emberi fogyasztásra 
szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 
98/83 EK-irányelvekben megha-
tározott feltételek teljesítése alól 
nem kér mentességet. Ebből kö-
vetkezik, hogy az irányelvekben 
előírt határértékek hazai jogrend-
be való beemelése és az irányelvek-
ben megadott határidők hazánkra 
nézve is kötelezőek. A Dél-alföldi 
régióban 225 településen (egymil-
lió 222 ezer 590 lakos), Békés me-
gyében 66 településen (228 ezer 
lakos) nem felel meg az ivóvíz mi-
nősége (elsősorban magas arzén-
tartalma miatt) az európai uniós 
és a magyarországi szabályozás-
ban előírtaknak. E településeken 
a szükséges beruházások finan-
szírozását mint nagy projektet tá-
mogatja az EU Kohéziós Alapja. 
A teljes támogatás a magyar ál-
lam kiegészítésével együtt a be-
ruházás elszámolható költségének 
90 százaléka, az önkormányzatok 
saját forrásának mértéke 10 száza-
lék. A projekt Magyarország egyik 
legjelentősebb Kohéziós Alapból 
finanszírozandó környezetvédel-
mi programja lesz. Az érintett te-
lepülések konzorciumot hoztak 
létre, amelyben jelenleg 214 tele-
pülés vesz részt (Békés megyéből 
66 település). A program megva-
lósítására 2008-ban nyújtják be 
a támogatási kérelmet Brüsszel-
be, a Kohéziós Alaphoz. A projekt 
megvalósításának előkészítési sza-
kasza 2005-től 2008-ig tart, a ki-

vitelezése ütemezetten 2009–2011 
között valósulna meg. A program 
előkészítésének költsége 2 milli-
árd 32 millió forint, kivitelezésé-
nek jelenleg becsült költsége 110 
milliárd forint.

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-
javító Programmal kapcsolatban 
Domokos László, a Békés megyei 
önkormányzat elnöke összefogla-
ló tájékoztatót kért a konzorcium 
végrehajtó szervétől (Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Kht., Szeged). A program előké-
szítése során a képviselő-testület 
és illetékes szakbizottsága több al-
kalommal vitatta meg az előreha-
ladás közben felmerülő kérdése-
ket, és fogalmazta meg állásfogla-
lásait a további munkálatok mene-
tét és prioritásait illetően. Az érin-

tett települési önkormányzatok 
tájékozódásának, döntéseik meg-
alapozásának segítésére az elmúlt 
időszakban jó néhány szakmai 
konzultációt szervezett a megyei 
önkormányzat a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium veze-
tő munkatársainak részvételével. 
A képviselő-testületi és bizottsági 
üléseken, a szakmai konzultáci-
ókon visszatérő módon jelentek 
meg a takarékosság, a költséghaté-
konyság, a vízdíj növekedésének, 
az önerő mértékének, a szükséges 
hálózat-rekonstrukciók program-
ba való beépítésének, a leggazda-
ságosabb műszaki megoldások 
(ideértve a romániai vízbázisról 
történő esetleges vízátvezetést is) 
alkalmazásának kérdései. A ko-
rábbi képviselő-testületi állásfog-
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lalások abban foglalhatók össze, 
hogy a projekt az indokolt háló-
zat-rekonstrukciókkal együtt a le-
hető legkisebb ráfordítással érje el 
az ivóvíz minőségének szükséges 
mértékű javítását, és ennek ered-
ményeként a vízdíjak se emelked-
jenek túlzott (30 százalékot meg-
haladó) mértékben. D. L.

Szabolcs-Szatmár-Beregben a la-
kosság 98 százaléka él közműves 
vízszolgáltatással ellátott terüle-
ten.  

A TÖOSZ szabolcs-szatmár-
beregi tagtelepülései közül Kál-
lósemjén, Győrtelek és Tunyog-
matolcs, Máriapócs, Gacsály, 
Gulács, Nagyecsed vízműtelepe 
és a hozzátartozó elosztóhálózat 
került be a fejlesztés első ütemébe. 
A megyei önkormányzat 2003-
ban a vízminőség-javítás megala-
pozása érdekében további vizsgá-
latok elvégzéséről döntött, s a Fel-
ső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság irányításával komplex szem-
léletű helyzetelemző tanulmány 
és tervezési-pályázat-előkészítési 
program készült. 

A megye helyzete az ivóvíz-
mennyiség szempontjából kedve-
ző. A közműves vízellátás alapjá-
ul 100 százalékban a felszín alatti 
vízadó rétegek szolgálnak. A szat-
már-beregi síkság az ország ré-
tegvizekben leggazdagabb terüle-
tei közé tartozik. A Nyírségben is 
csak Újfehértó szorul úgynevezett 
vízimportra.  

A megye kiépített vízbázisain 
a vízkitermelést növelni is lehetne, 
mivel 2000–2005 között az átlagos 
kihasználtság csupán 54 százalé-
kos volt, s az a csúcsidőszakban 
sem haladta meg a 79 százalékot.  
A kihasználatlan, vagy korszerűt-
len telepek tartalékba helyezhe-
tők, vagy megszüntethetők. A na-
gyobb telepek kihasználtsága nö-
velhető. Megszüntethető az „egy 
vízműtelep – egy kút” állapot is, 
ami 21 vízműnél, illetve 25 tele-
pülésen bizonytalansági tényező. 

Mivel az ivóvízellátás alapját ké-
pező rétegvizek a felszínről köny-
nyen elszennyeződhetnek, ezért 
ennek elkerülése érdekében terv-

szerű intézkedések teendők. Az 
ammónium tartalom néhány víz-
bázis kivételével meghaladja a 0,5 
mg/l) határértéket. Az arzén a víz-
bázisok harmadánál (35 telepen) 
nagyobb a megengedett (10 mg/l) 
mértéknél. A vas- és mangántar-
talom mindenütt több az elfogad-
ható mennyiségnél. A gázmente-
sítésről a vízművek nagy részénél 
gondoskodni kell. 

Az I. ütemben vízműtelepi re-
konstrukciós munkákat, a tech-
nológia elemek felújítását, cseré-
jét; a technológiával nem rendel-
kező telepeken pedig technológia 
kiépítését határozták el. Ahol in-
dokolt, hálózati rekonstrukciót, 
vezetékcserét végeznek, továbbá 
mechanikai tisztítási lehetőséget 
teremtenek. Sor kerül a tolózárak-
nák rekonstrukciójára, új szaka-
szolási lehetőségek kialakítására, 
mosatási lehetőségek létrehozásá-
ra, tűzcsapok és ejektoros közki-
folyók cseréjére, újak létesítésére. 
A munkák első üteme 33 hónapot 
vesz igénybe, s várhatóan 2008-
ban fejeződik be. 

Tavaly folytatódott az Észak-Al-
földi Régió Ivóvízminőség-javító 
Programja II. ütemének megvaló-
sítása. A 2005-ben lezárult vizs-
gálati és előkészítő szakasz alap-
ján elkezdődött a tervezés. A ré-
gió a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
által kiírt Nagyprojekt Előkészítő 
Alapon 750 millió forint támoga-
tást nyert. Annak kedvezménye-
zettje az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Társaság. 

Összességében elmondható, 
hogy előtérbe helyezik a térségi 
megoldásokat a gazdaságtalan 
önálló fejlesztések helyett. A je-
lenlegi üzemeltetési struktúra át-
alakítása halaszthatatlan. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Területfejlesztési Tanács fel-
kérésére az érintett szakmai szer-
vezetek a Felső-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság koordinálásával 
2002-ben elkészítették a Szenny-
víz-elhelyezési Programot. 

A legfontosabb és legkritiku-
sabb terület a szennyvízgyűjtés 
és -tisztítás fejlesztése. A Nemze-

ti Települési Szennyvíz-elvezetési 
és Tisztítási Megvalósítási Prog-
ram a teljesítést időpontokhoz 
rendeli. Így 2008. december 31-
éig a 10 ezer lakos egyenértéknél 
nagyobb szennyvíz-kibocsátású 
helyeken kell a programot telje-
síteni a nitrogén és a foszfor egy-
idejű eltávolításával. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 229 te-
lepülése közül 122-nél még nem 
kezdődtek el a szennyvíz bizton-
ságos elhelyezését szolgáló be-
ruházások A térségre jellemző 
a kommunális szennyvíziszap 
kezelésének és hasznosításának 
megoldatlansága. A szakszerűt-
len iszapkezelésből származó kör-
nyezetszennyezés a talajvízben, 
de sokszor a felszíni vízfolyások-
ban, befogadókban is kimutatha-
tó. Az iszapok végső elhelyezésé-
nek legmegfelelőbb módja a ter-
mészetbe történő visszaforgatás, 
a mezőgazdasági hasznosítás. 
Mezőgazdasági területre viszont 
csak stabil, kórokozóktól és mér-
gektől (nehézfémektől) mentes, 
feldolgozott iszap kerülhet. Ezen 
feltételnek csak műszakilag alkal-
mas és gazdaságos iszapkezelési 
technológiával, iszapközpontok 
létrehozásával lehet megfelelni. 
E centrumok kijelölésénél alapve-
tő szempont a gazdaságos szállítá-
si távolság és a rendelkezésre álló 
mezőgazdasági terület nagysága. 

A lapunk rendelkezésére bo-
csátott anyagban tallózván a Csa-
tornamű-fejlesztések alcím alatt 
többek között a TÖOSZ tagtele-
püléseit is érintő teendőkre buk-
kantunk.

Ilyen teendő a túlterhelten mű-
ködő szennyvíztisztító telepek ka-
pacitásának bővítése Kemecsén, 
Kölcsén, Szamosszegen, Tarpán 
és Turricsén; folyékonyhulladék-
fogadó telepek megépítése Bara-
báson, Csarodán, Encsencsen, 
Gyulaházán, Szabolcsveresmar-
ton és Tiszaszalkán; a vízbázis- 
és természetvédelem, agglomerá-
ciós nagyság, valamint az odaítélt 
forrás miatt elsődlegesen indokolt 
beruházások megvalósítása Új-
fehértón, Tiszalökön, Tiszavas-
váriban, Lónyán, Tornyospálcán, 
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Turistvándiban, valamint Terem 
és Döge községekben. Új agglome-
ráció, vagy részagglomeráció meg-
valósításában érintett TÖOSZ-tag 
önkormányzat a bökönyi, a nap-
kori, az apagyi, a tiszaszalkai, a ti-
szavidi; szennyvíztelep-kapacitás-
bővítésben érintett az ajaki, a kál-
lósemjéni, a tuzséri.

A központtal (tisztítóteleppel) 
rendelkező agglomerációk továb-
bi fejlesztése a cél Balkányban, te-
lep- és hálózatbővítés Mátészal-
kán, Nyírbátorban, Nyírteleken. 
Levelekhez csatlakozik a szom-
szédos község csatornája; Porcsal-
mán telepbővítés várható. 

Szennyvíztelepi kapacitásbő-
vítés lesz Dombrádon, Milotán, 
Rakamazon, Szakolyban, Vaján. 

Központtal (tisztítóteleppel) 
rendelkező agglomerációk további 
fejlesztése a cél Nyírkércsen En-
csencsen, Napkorban, Penyigén, 
Rétközberencsen, Újkenézen, Vá-
sárosnaményban;. új agglomerá-
ciók megvalósítása a cél Ramo-
csaházán, Szabolcsveresmarton 
és Kékcsen.

Az általános cél, hogy 2–5 éven 
belül a megye minden települé-
se és lakosa számára elérhetők 
legyenek a környezet terhelését 
csökkentő, s a fenntartható fejlő-
déshez szükséges szennyvíz-léte-
sítmények. Azonban a folyékony 
hulladék fogadásának feltételei 
a térségben csak korlátozott mér-
tékben állnak rendelkezésre, mert 
a meglévő szennyvíztisztítók tá-
vol vannak a csatornázatlan te-
rületektől, vagy nem alkalmasak 
a folyékony hulladékok fogadásá-
ra. E problémát – a csatornahá-
lózat kiépítéséig – olyan szenny-
víz és/vagy folyékony települési 
hulladékkezelő-elhelyező telepek 
kiépítésével lehetne megoldani, 
méghozzá elviselhető költségszin-
tekkel, amelyek később a végleges 
csatornamű szerves részét képez-
hetnék. 

Amely önkormányzatok nem 
kerültek be a Nemzeti Települé-
si Szennyvíz-elvezetési Program-
ba, azok a szennyvíz-csatornázási 
elképzeléseik műszaki indokolt-
ságát és gazdaságosságát illetően 

igazoló agglomerációs felülvizsgá-
lat elvégeztetésére kényszerültek. 
Az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság ez ideig a TÖOSZ szabolcsi 
tagtelepülései közül Döge, Tisza-
szalka és Tiszavid felvételére tett 
javaslatot a miniszternek. A TÖ-
OSZ tagtelepülései közül Sza-
bolcsban a Barabáson, Csarodán, 
Encsencsen, Gyulaházán, Sza-
bolcsveresmarton és Tiszaszalkán 
létesítendő telepek az első ütem-
ben csak a folyékony hulladék 
tisztítását fogják végezni, viszont 
a települések csatornázása esetén 
a telepek – a bővítés után – alkal-
massá válnak a csatornán érkező 
szennyvizek fogadására is. 

Győrteleken megtudtuk, hogy 
az ivóvízminőség-javító program 
nemcsak az 1800 lakosú Győrte-
leket, hanem Kocsord és Géberjén 
települést is érinti. A győrteleki 
vízműtelepen készül egy kezelő-
épület, ahol víztisztító berende-
zések kapnak helyet. A munkák 
2009-re fejeződnek be. Győrte-
leken jelenleg, ha az ivóvíz nem 
is tartozik a legjobbak közé, de a 
minősége elfogadható. 

Tunyogmatolcson hálózatre-
konstrukció keretében vezeték-
cserét hajtanak végre, valamint 
ivóvízkutat fúrnak. Ennek során 
igen jó minőségű és kellő meny-
nyiségű ivóvizet adó bázist fognak 
keresni, elérni. Dr. Nagy Tímea 
jegyző lapunknak elmondta, hogy 
jelenleg a községben meglehető-
sen rossz a víz minősége. Ezért 
is igen időszerű az új kút fúrása 
és az elosztó hálózat felújítása. 

A háromezer lakosú Nyírbog-
dányban a szennyvíztisztító te-
lep kapacitását napi 350 köbmé-
terről napi 700 köbméter szenny-
víz fogadására teszik alkalmassá, 
hogy két másik település szeny-
nyvizét is befogadhassa. A víz-
telenített szennyvíziszapot zárt 
konténerben a nyíregyházi kom-
posztáló telepre szállítják. A te-
lepen az ÁNTSZ folyamatos fer-
tőtlenítést nem ír elő, de az eset-
leges járványveszély időszakában 
a fertőtlenítéshez szükséges fer-
tőtlenítőszer adagolásának adott 
a lehetősége. 

A tiszaszalkai polgármesteri hi-
vatal munkatársától megtudtuk, 
hogy Tiszavid, Tiszaadony és Ti-
szaszalka együtt pályázott an-
nak érdekében, hogy Tiszaviden 
legyen a három község szenny-
víztisztító telepe. A pályázat nem 
nyert, de fogadó területét kijelöl-
ték. Amint ismét lesz lehetőség 
pályázni, az önkormányzatok újra 
benyújtják az előkészített anya-
got. A földet nem sajátítják ki, 
csak közcélra igénybe veszik. Ek-
kor nem kell a terület tulajdono-
saival annyit alkudozni. Az azért 
is nehéz lenne, mert van köztük 
budapesti is. Az érintett földda-
rabka minden gazdája azt akarja, 
hogy a szennyvíztisztító műtárgy 
– amelynek terve tanulmányszin-
ten van – az ő területén épüljön, 
mert úgy gondolja, akkor nagy 
pénz üti a markát. Egyébként Ti-
szaszalkán még a település köz-
pontjában sincs szennyvízelve-
zető hálózat. Jelenleg az anyagot 
Tiszaszalkáról a Tiszavidnél jóval 
távolabb lévő Gergelyiugornyára 
szállítják. 

Tuzsér polgármestere, Révész 
László elmondta, hogy Tuzsér 
és a szomszédos település, Komo-
ró érintettségével készült projekt 
szerint a komorói szennyvízháló-
zat kiépítésével egy időben meg-
történik a tuzséri szennyvíztisztí-
tó telep rekonstrukciója és bővíté-
se. Ez azért szükséges, mert szak-
mai vélemények alapján Komoró 
szennyvízének befogadására a tu-
zséri szennyvíztelepet jelölték ki. 
Ahhoz, hogy Tuzséron fogadni 
tudják a plusz szennyvízmennyi-
séget, az itteni szennyvíztisztító 
telepen rekonstrukciós és bővítési 
munkákat kell végezni. A mind-
ezek megvalósítását előmozdító 
támogatás-elnyerési kísérletek 
eddig nem jártak eredménnyel, 
de vannak arra utaló informáci-
ók, hogy a közeljövőben kedvező 
lehetőség nyílik a szóban forgó, 
s több száz millió forintot igény-
lő projekt végrehajtásához. A két 
önkormányzat együttműködik, 
a képviselő-testületek meghozták 
a szükséges határozatokat. Várják 
a pályázati kiírást. Cs. Gy. 

A DUNÁNTÚLON
ÉS AZ ALFÖLDÖN
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Miért az iktatás? Azért, mert egy kor-
szerű hivatalban az irat (és az iratban 
az „ügy”) az iktatórendszerbe rögzít-
ve indul, és – az irattárazás tényének 
rögzítésével – ott is ér véget. Az ügy-
menet pedig folyamatosan nyomon kö-
vethető, rögzítésre kerül annak minden 
mozzanata. Az e-közigazgató hivatal-
ban az iktatórendszerből kapunk választ 
minden eldöntendő kérdésünkre, még-
pedig nemcsak az ügy menetét, hanem 
a munkatársaink terheltségét, s számos 
más olyan pontot illetően, amelyek alap-
vetően befolyásolják a munka gyorsasá-
gát, hatékonyságát.

Évekkel ezelőtt is kimutatható volt, 
hogy az önkormányzatok vezetői alap-
vetően nyitottan állnak a kérdéskörhöz; 
a 2005-ös felmérésekben a kimutatás 
készítői egyértelműen prognosztizál-
ták, hogy a hivatali munkafolyamatok 
közül az iktatás, iratkezelés „digitali-
zálása” lesz a legszembetűnőbb. Két éve 
nagyon sokféle, eltérő minőségű szoft-
ver volt használatban, azonban az or-
szágos egészhez képest még mindig ke-
vés önkormányzatnál. Tavaly olyan jog-
szabálycsomag lépett hatályba, amely-
nek nem titkolt célja – az elektronikus 
iratkezelő rendszerek elterjesztésén túl 

– a piac tisztázása is volt. És sikerült el-
érni, hogy a sokféle és különböző mi-
nőségű használatban lévő szoftvert ta-
núsított iratkezelő megoldásra cseréljék 
az intézmények. 

Jelen állapot szerint a magyarországi 
önkormányzatok 56 százaléka egysé-
ges rendszert használ. A két évvel ez-
előtti arányhoz képest – amikor is az 
önkormányzatok összesen 40 százalé-
ka használt valamilyen iktató szoftvert 
– kimutatható a fejlődés és az orientá-
ció.  A hivatalok 16 százaléka jelenleg is 
papíron iktat, a fennmaradó települések 
felének vezetői pedig jelenleg térnek át a 
korábban használtról a tanúsított irat-
kezelési megoldásra.

Nehezen leküzdhető akadálya e terü-
let fejlődésének is az anyagi forrás hi-
ánya.

A Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége által meghirdetett pá-
lyázat keretében vissza nem térítendő 
forrásból lehet támogatást igényelni a 
tanúsított iratkezelési megoldás beveze-
téséhez. Az e-GO – Informatika az ön-
kormányzatokért elnevezésű program 
részeként a legszélesebb körben elter-
jedt rendszer bevezetéséhez igényelhető 
anyagi forrás. 

A TÖOSZ korábbi, e területet érintő 
pályázata, a Charles Simonyi Program 
igen sikeresnek bizonyult. A pályázat 
keretében több mint száz település pol-
gármesteri hivatalába került támogatott 
formában tanúsított iratkezelési megol-
dás. Az e-GO program ennek a folyta-
tása kíván lenni annak érdekében, hogy 
2008-as év minél több települési önkor-
mányzat számára már a tanúsított szoft-
ver használatával kezdődhessen. 

A napjainkban oly’ sokat hallott e-közigazgatás kife-
jezés vegyes gondolatokat ébreszt az önkormányzatok 
vezetőinek körében. Akad köztük, aki nagyon szeretne 
„e-közigazgatni”, és akad, aki nagyon nem. Az egyetlen 
dolog, amiben egyetértenünk érdemes, hogy a jövőbeni 

elektronikus önkormányzást jól átgondoltan, logikusan, koncepciózu-
san kell megalapoznunk.  Mondhatnánk, hogy sziklára kell építenünk 
a saját „e-közigazgató” rendszerünket. A hivatali ügyintézés alapja 
a papír. E-közigazgatás esetén azonban ildomos az irat kifejezést hasz-
nálnunk, és ez alatt érthetünk elektronikus levelet, kitöltött elektroni-
kus űrlapot, digitális adathordozóról másolt tartalmat és természetesen 
papírt is. Az irataink hatékony kezelése, az iktatási rendszer informati-
kai támogatása kell, hogy a szikla legyen. Erre épülhet a későbbiekben 
a stabil e-közigazgatás.

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről alkotott 
jogszabály – a 24/2006. (IV.29.) BM - IHM - NKÖM együt-
tes rendelet – értelmében egységes, funkcionálisan azonos 
ügyiratkezelési rendszer áll majd a legapróbb település és egy 
megyei jogú város polgármesteri hivatalának rendelkezésé-
re egyaránt. Az egységes rendeleti feltételeknek megfelelő 
szoftver használata, hatékonyabbá, egyszerűbbé változtatja 
az intézmények ügymenetét. Az önkormányzatok jelentős 
hányadának sikerült már bevezetnie a tanúsított iratkezelő 
rendszert, ám jó néhányuk – elegendő pénzügyi forrás hiá-
nyában – akarata ellenére sem volt képes a hivatalát a felté-
teleknek megfelelővé alakítani, így egy jogellenes állapotot 

fenntartva kényszerül ügyintézését folytatni. Az így kialakult 
kettéosztottság megszüntetése érdekében az e-Go program 
részeként a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
ge meghirdette az e-Go 7.2.1 jelű pályázatot, amelynek kere-
tében a települési önkormányzatok – vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás révén – már a tanúsított, a rendeletben 
foglaltaknak teljes mértékben megfelelő iktató, ügyiratkeze-
lő rendszerhez juthatnak hozzá. 

A támogatás keretösszege 45 millió forint. 
Az elnyerhető támogatás mértéke a beruházás költségének 

legfeljebb 60 százaléka lehet. További információk a www.e-
go2007.hu és a 06 80 204-829 pályázati (zöld) telefonszámon 
kaphatók.

PÁLYÁZATI FORRÁS 
HELYI IKTATÁSHOZ 

ElNYERHEtÔ MIllIÓK
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Rácalmás lábánál, a Duna mellett vezető kerékpárutat Dunaújvárosig kiépítették abból az 530 millió forintból, amelyet a helyi ön-
kormányzat a Regionális Operatív Program keretében a Duna Ökoturisztikai Központ kialakításához elnyert. Az uniós támogatás-
sal megvalósított,  európai színvonalú komplexumban 300 négyzetméternyi múzeumi tér várja a látogatókat néprajzi, helytörténeti 
gyűjteménnyel, a környék egyik tradicionális gazdasági területét, a halászatot bemutató interaktív kiállítással, a legkorszerűbb be-
rendezésekkel felszerelt oktató- és előadótermekkel. A gasztronómiai épületben a népi ételkészítés különböző módjait lehet kipró-
bálni, a kézműves-műhelyekben pedig értő szakmai irányítás mellett mélyedhetnek el az érdeklődők a kismesterségek fortélyaiban. 
A gyönyörűen kialakított parkban szabadtéri színpad kínál helyet koncerteknek, népdal-versenyeknek, és épült egy, a környék vízi 
útjainak bejárására szolgáló ladikokat befogadó csónakkikötő is. A Nagyszigeten, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó területen 
tanösvényt alakítottak ki, aminek tizenhét állomásán mutatják be a sziget és a Duna élővilágát, a régió kultúr- és gazdaságtörténeti 
érdekességeit. A tanösvény tájba simuló építményei – madárlesek, várták, hidak, fogadószín – segítik a látogatót, hogy megismerje 
a szigeten élő 92 madárfajt, avagy az emlősök és hüllők ritka példányait. (jakab)

A TÖOSZ informá-
ciós gazdaként vett 
részt az Interreg IIIB 
Cadses támogatású 
Közép-Európai Kör-
nyezetvédelmi Há-
lózat (C2ENET) két 

és fél éves projektjében, tudósított a ma-
gyarországi önkormányzatok részére 
annak eredményeiről a honlapján, ezen 
újság hasábjain, hírlevelében, megyei 
fórumain és elnökségi ülésein. Vállal-
ta a projekt három kiadványának, va-
lamint záró kézikönyvének fordítását 
és továbbítását tagjai részére elektroni-
kus formában. 

A megjelent kiadványok („Az önkor-
mányzatok álláspontja környezetvédel-
mi kérdésekben – Vsetin város példája”, 
„Megújuló energiaforrások és a haté-
kony településgazdálkodás”) a tagön-
kormányzatokhoz már eljutottak, s rövi-
desen megjelenik a harmadik kiadvány 
(„Vízgazdálkodás és életszínvonal a la-
kónegyedekben”), valamint a záró kézi-

könyv („Fenntarható fejlődés helyi és re-
gionális szinten”). Ez utóbbiak tartal-
ma ugyancsak letölthető lesz a TÖOSZ 
honlapjáról. 

A harmadik kiadvány egy konkrét 
példa bemutatása révén segítheti majd 
a települési önkormányzatokat a vízgaz-
dálkodáshoz kapcsolódó beruházásaik 
tervezésében, valamint bemutatja, hogy 
a cseh Vsetín város vagyongazdálkodá-
si, finanszírozási, környezetvédelmi be-
ruházásainak tervezését miképpen ala-
pozták meg a lakónegyedekben végzett 
felmérések, amelyek egyébként a ma-
gyarországi önkormányzatokat hasonló 
jellegű tervezési rendszer kialakítására 
inspirálhatják. 

A záró kézikönyv egyedülálló áttekin-
tést nyújt majd az európai környezetvé-
delmi szabályozások rendszeréről, segít-
ve ezzel a magyarországi döntéshozókat 
a pályázás és a beruházás-tervezés fo-
lyamatában, a környezetvédelmi témájú 
közbeszerzések lebonyolításában. Szere-
pel a kötetben egy, az Európai Unió 6. 

környezetvédelmi akcióprogramjának 
megfelelő, a lakosság körében elvégzett 
felmérésen alapuló szigetszentmiklósi 
környezetvédelmi tanulmány. A felmé-
rés eredményeinek elemzése és a meg-
felelő következtetések levonása az ön-
kormányzat jövőbeni környezetvédel-
mi feladatainak és beruházási körének 
meghatározását szolgálja, emellett más 
önkormányzatokat is segíthet a lakossá-
gi bevonás módszertanának megismeré-
sében, sikeres alkalmazásában. 

A kézikönyvben Házi Imre környe-
zetvédelmi szakértő fővárosi zajtér-
kép-projektje Európában a második 
legnagyobb ilyen jellegű vállalkozás, 
amely tartalmazza Budapest kerületeit 
és a vonzáskörzetét érintő zajforrások 
mértékét, hatásfokát. A felmérés révén 
hatékony zajcsökkentést célzó stratégia 
fejleszthető ki, a felmérés eredményeit 
más települési vezetők, szakemberek is 
felhasználhatják regionális és helyi te-
rületfejlesztési, városfejlesztési terveik 
elkészítése során. 
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n Tehetségükkel mutatkoztak be 
Hencidán a bihari térség nyugdíja-
sai. Az idősek értékeinek ápolására 
és megbecsülésére szervezték meg 
idén is a Bihari Idősek Találkozó-
ját a településen, immár a 14. alka-
lommal. Az eseményen 14 nyug-
díjasklub tagjai vettek részt. Fó-
nyad László polgármester mellett 
– mint mindig – az 1994-ben ala-
kult hencidai Életet az éveknek el-
nevezésű idősek klubja volt a ren-
dezvény házigazdája. 

HÍRszÓRÓ

Lemondott tisztségéről Molnár József, Gerjen polgármestere. Szí-
ven ütött a döntése. Hogy miért döntött így, azt megírta a helyi 
lapban. Idézek soraiból. „...nagyon sok mindent fejlesztettünk. Ha 
a következő 2–3 évben a falu igazából nem végez semmilyen beru-
házást, nagy kárt nem szenvedünk. Minden közmű rendelkezésre 

áll, az intézményeinket felújítottuk, munkahelyet sikerült teremteni. A nadrágszíjat 
összehúzva sikerülhet a nehéz időszakot is túlélni. ...a folyamatban lévő pályázata-
inkat áttekintem, a szükséges intézkedéseket meghozom. A körjegyzőség felállítása 
után, szeptember hónapban, tisztelettel megköszönve az elmúlt választásokon ka-
pott bizalmat ...lemondok a polgármesteri tisztségről. Köszönettel tartozom azért a 
bizalomért, amivel hozzásegítettek ahhoz, hogy fiatalon a saját szülőfalumban al-
kothattam. Most olyan felelősséggel és lehetőleg önkormányzati tapasztalattal bíró 
új polgármesterre lesz szükség, aki azon munkálkodik, hogy az eddigi eredményeket 
megtartsa, lehetőség szerint társadalmi megbízatásban (azaz másodállásban munka 
mellett), ezzel is enyhítve a súlyos anyagi nehézségeket. Szívesen segítem a munká-
ját (amennyiben igényt tart rá)... Mondhatják azt is, hogy menekülök a nehéz idő-
szak elől. Erre csak annyit válaszolhatok, hogy most jönne el az idő, amikor ,csak’ 
bejárhatnék a hivatalba felvenni a fizetésem, és mindenre azt válaszolnám, hogy 
nincs rá pénz. Aki engem ismer, az tudja, olyan ember vagyok, aki alkotni szeret, 
építkezni, fejleszteni. Most nem ennek van itt az ideje.” (ag)

n Népdalcsokor kiadását tá-
mogatta a taktaszadai önkor-
mányzat. A határokon túl is jól 
ismert az Oroszné Galbavy Zsu-
zsanna művészeti vezető által di-
rigált Taktaszadai Pávakör CD-
korongjának megjelenését meg-
ünnepelték. A hat nívódíjat, tizen-
két kiváló címet, több arany foko-
zatot és Aranypáva Díjat begyűj-
tött férfiegyüttes idén megkapta 
az Aranypáva Nagydíjat is. Az ün-
nepségen Vajtó János polgármes-
ter gratulált a sikerhez. 
n Emlékművet szeretne állítani 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc mártírjainak tiszteleté-
re Iregszemcse önkormányzata. 
A nyáron megtartott jótékony-
sági esten – amelyen Eperjes Ká-
roly színművész volt a vendég – 86 
ezer forint adomány gyűlt össze. 
A képviselő testület hasonló prog-
ramokat tervez, hogy 2008. vagy 
2009. október 23-án felavathassa 
az emlékművet.

HATÉKONY MEGOLDÁS
A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

•  Települési környezetvédelmi program és hul-
ladékgazdálkodási terv készítése

•  Kárelhárítás, monitoring (hulladéklerakók 
stb.)

•  Kommunális és ipari szennyvíztisztítók terve-
zése, kivitelezése

•  Környezetvédelmi referens feladatainak el-
látása

Pannon Natura Kft.
1126 Budapest, Dolgos u. 13.

Tel.: 061-201-3849, 06-20-922-7870
E mail: pannonnatura@interware.hu

n Évekre áthúzódón újíttatná 
fel Bödeháza települési önkor-
mányzata a vegyesboltként hasz-
nált községi épületet. Büki Lász-
ló polgármester szerint a várható 
költségek meghaladják a hétmillió 
forintot, ezért csakis pályázati tá-
mogatással lehetséges elkezdeniük 
a beruházást. Első körben az eu-
rópai uniós Leader programot cé-
lozták meg, de ha nyernek, akkor 
is csak a legsürgősebb munkála-
tokat, többek között a tetőszerke-
zet cseréjét és a szigetelést tudják 
elvégeztetni, noha szükség lenne 
vakolat-felújítására, valamint az 
ajtók és ablakok cseréjére is, ám 
ezeket a munkálatokat néhány év-
re még el tudják halasztani. 
n Harangot és haranglábat ké-
szíttet a temetőbe Bakonyszen-
tiván önkormányzata. Ez lesz 
az idén a legnagyobb beruházá-
sa, amelynek költsége – a Veszp-
rém megyei közgyűléstől kapott 
650 ezer forinttal együtt – több 
mint egymillió forint. 
n Több rendezvénnyel ünnep-
li a répcelaki önkormányzat a te-
lepülés várossá nyilvánításának 
ötödik évfordulóját. Ebből az al-
kalomból a Répcelaki képeskönyv 
című reprezentatív albumot – Ga-
ras Kálmán fotóművész és dr. Bo-
kányi Péter irodalomtörténész 
közös művét – kétszer is bemu-
tatták: egyszer a városi könyvtár-
ban a Répce citerazenekar kísérete 
mellett, másodszor pedig a szom-
bathelyi Berzsenyi könyvtárban, 
ahol dr. Fűzfa Balázs irodalom-
történész ajánlotta a kötetet az ol-
vasók figyelmébe. 
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n Heidelbergbe utazott a So-
mogy megyei önkormányzat de-
legációja. Gelencsér Attila, a köz-
gyűlés elnöke egy több évvel ez-
előtt indult hagyományt újra-
élesztve tárgyalásokat folytatott 
Jürgen Schütz járási elnökkel. 
A tárgyalások fő témája az Eu-
rópai Unió Leonardo programja 
keretében induló, németországi 
és a somogyi fenntartású szakis-
kolák között kialakítandó együtt-
működés volt. A somogyi vezetők 
emellett Heidelbergben átvették 
azt a többmillió forint értékű ado-
mányt, amelyet a helybeli egész-
ségügyi központ ajánlott föl So-
mogynak. A kórházi felszerelése-
ket a ladenburgi tűzoltók szállít-
ják Kaposvárra.
n Jubileumi ünnepségen avatták 
tiszteletbeli szentesi polgárrá Gil-
les Schneppet, a Legrand Zrt. ve-
zérigazgatóját abból az alkalomból 
hogy a francia cégcsoport szentesi 
gyára – amely tavaly 13 milliárd 
forintos árbevételt ért el – másfél 
évtizedes. A cégvezető bejelentet-
te, hogy Szentes lesz a bázisa a te-
hetséges fiatal szakemberek kuta-
tó, fejlesztő munkájának. Szirbik 
Imre, Szentes polgármestere el-
mondta, hogy a város lakosságá-
nak egytizede kötődik valamilyen 
formában a gyárhoz, amelynek jö-
vőjében okkal bízik.

Porga Gyula, Veszprém alpolgármestere levélben kifogásolta, ami legutóbbi 
lapszámunkban a megyeszékhelyi iskola-összevonásokról megjelent. Az aláb-
biakban idézünk leveléből. „A szerző arról ír, hogy a korábbi időszakban konf-
liktusok nélkül zajlottak az iskolabezárások illetve összevonások, a közelmúlt-
ban pedig már viharos események előzték meg a döntést. A tény ezzel szemben 
az, hogy az elmúlt években aláírásgyűjtéssel, gyertyás felvonulással és han-
gos közgyűlési véleménynyilvánításokkal tarkított iskolabezárásokra került 
sor. Az idei esztendőben a Nagy László és a Cholnoky Általános Iskola össze-
vonása az érintettek bevonásával történt. Folyamatosan bevontuk a döntés 
előkészítésbe az érintett iskolák nevelőtestületét és a szülői munkaközösséget. 
Ennek köszönhetően a közgyűlésben is egyhangú szavazással hozhatta meg 
a döntést a város önkormányzata. A szülők és pedagógusok kérését, igényeit 
figyelembe véve a legapróbb részletekre is kitérve sikerült zökkenőmentesen 
végrehajtani az átalakítást. A szülők kérésének megfelelően iskolabuszt ál-
lítottunk be a két iskola útvonalára, a munka nélkül maradt pedagógusok-
kal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és próbáljuk segíteni őket, hogy minél 
hamarabb visszakerülhessenek a munka világába. Ez a folyamat egyébként 
példanélküli Veszprém közelmúltbeli történetében.”

Alpolgármesteri kifogásolás 

n Komposztálásra biztatják 
a kiskerttulajdonosokat Szent-
gotthárdon, de emellett az ön-
kormányzat képviselő-testülete 
úgy rendelkezett, hogy szeptem-
ber 1-jétől április 30-áig hétfőn 
és pénteken 8 és 18 óra között szél-
mentes időben, félórás időtartam-
ban az avart égetni is lehet. 
n A település látványossága lett 
a százharmincmillió forint ráfor-
dítással újjávarázsolt Monoki Kál-
vária, amelynek stációit esős idő-
szakban a gödrökkel tarkított sá-
ros úton mindeddig csak nagy ne-
hézségek árán lehetett végigjárni. 
Szepessy Zsolt, Monok polgármes-
tere elmondta, hogy az Összefo-
gással Tokaj-hegyaljáért elneve-
zésű projekt teljes keretének egy 
nagyon kis részéből sikerült ba-
rátságossá tenni a búcsújáró he-
lyet. Szeretne szorosabb kapcsola-
tot kialakítani az egyházzal, s kö-
zösen kivitelezhető, idegenforgal-
mat növelő programok kialakítá-
sán gondolkodik. 
n A faluház fűtésjavítására nyert 
4,1 millió forintot a Nyugat-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Tanács 
pályázatán Liszó önkormányzata. 
Novák Csaba polgármester a vál-
lalkozókkal már aláírta a szerző-
dést, a munkálatok is beindultak, 
így korszerűbb fűtéstechnológiával 
kezdődhet a fűtési szezon. 

n Szoborcsoport emlékeztet 
Nagynyárádon a faluból elhur-
coltakra. A három rönkfából ké-
szített alkotást október 13-án ad-
ják át hivatalosan. 
n Pásztortalálkozót szervezett 
immár második alkalommal – 
a Magyar Vidéki Turizmus Napjai 
országos rendezvényhez kapcso-
lódva – a helyi tájházban és a táj-
ház környékén Csökmő önkor-
mányzata. A résztvevők a juhá-
szok mindennapjaiból kaptak íze-
lítőt (bográcsból), emellett megis-
merhették a pásztorélet kiállított 
használati tárgyait. 
n A sírhelyek után fizetendő dí-
jakat emelte a faddi önkormány-
zat képviselő-testülete. A módo-
sított helyi temetőrendeletet sze-
rint az egy személyes sírhely 25 
évre 7200, a két személyes 12 000 
forintba kerül. A sírbolt 60 évre 
8 négyzetméterig 36 000, afelett 
60 000 forint. Fülöp János polgár-
mester elmondta, hogy a temető-
ben végzett munkáért a vállalko-
zóknak naponta 1500 forint hoz-
zájárulást kell fizetniük.
n A ravatalozót újítják fel a ré-
giós fejlesztési tanács pályáza-
tán nyert támogatásból Kurdon. 
Az épület előtt díszburkolatos te-
ret alakítottak ki, valamint egy 
féltető is készül a ravatalozóhoz. 

Csopak idei nyári programjában különleges helyet foglalt el a test-
vérvárosok találkozója, amelyet az önkormányzat az Európa 
a polgárokért program uniós pályázatának segítségével szerve-
zett. A négynapos, kulturális, sport és gasztronómiai bemutatók-
kal, vetélkedőkkel színesített, az éppen a településen tartózkodó 
turisták körében is közönségsikert aratott eseménysoron Ambrus 
Tibor csopaki polgármester négy országból érkezett vendégeket 
köszönthetett. A találkozón részt vettek a svédországi Eskilstu-
nából, az olaszországi Ortoveroból, a lengyelországi Myslenicé-
ből és az erdélyi Szovátáról meghívott csoportok, polgármesterek. 
A színes program egyik mozzanataként a delegációk vezetői egy 
császárfát ültettek el a polgármesteri hivatal parkjában. (J. F.)
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n Bölcsödékhez nyertek forrást 
Litér és Balatonfűzfő önkormány-
zatai a Humánerőforrás-fejlesz-
tési Operatív Program keretében 
meghirdetett A társadalmi befo-
gadást támogató szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése című 
pályázaton. A kitűzött cél: Lité-
ren a Csivitelő Óvoda és Bölcső-
de létrehozása, Balatonfűzfőn 
a bölcsődei intézmények átalakí-
tása. A két önkormányzat össze-
sen csaknem 65 millió forint tá-
mogatást kap, a saját hozzájáru-
lás összege meghaladja a 4 millió 
forintot. A projekt befejezésének 
határideje: 2008. március 31.
n Tourinform irodát adtak át 
Sellyén. A turisztikai létesítmény 
része a térségbe több mint egy-
milliárd forint értéket hozó Drá-
va-projektnek. Az Ormánság köz-
pontjaként emlegetett város pol-
gármesteri hivatalában a tetőtér 
egy részét építették be, s így ala-
kítottak ki közösségi helyet, iro-
dát és bemutatóteret. A csaknem 
34 millió forintos költséggel ké-
szült turisztikai központ a városba 
érkező vendégeknek segít. 
n A sport jegyében rendeztek 
Molnár György Emléknapot Bi-
harkeresztesen. A sportnap szer-
vezés korábbi ötletét az önkor-
mányzat a nemrég elhunyt, gene-
rációkat sportszeretetre nevelő, 
közismert testnevelőtanár emlé-
kéhez társította. És jól tette, mert 
a rendezvényre többen miatta jöt-
tek el, vállalván, hogy több éves 
kihagyás után újra sportoljanak: 
fussanak, kézilabdázzanak, fociz-
zanak,  vagy éppen balettezenek.

n Egy leader akciócsoport, az-
az vidékfejlesztési célú közösség 
– 24 települési önkormányzat tár-
sulásával, továbbá vállalkozások, 
civilek alapítói csatlakozásával – 
Zalaszentgróton tartotta meg ala-
kuló ülését. 
n Új helyen várja a betegeket 
a központi ügyelet Tamásiban. 
A többcélú társulás közreműködé-
sével mintegy 3,5 millió forintos 
támogatást nyert az önkormány-
zat, s ugyanennyi önrészt vállalt 
a helyiségek kialakításához. 
n Új padokat helyeztek el a falu-
ház és a takarékszövetkezet előtt, 
az iskolaközeli parkban, valamint 
a Kossuth-szobor környékén Bi-
csérden az önkormányzatnak 
a közterületek átalakítását célzó 
programja keretében.
n Három méter széles aszfalt-
réteget terítenek mintegy kétszáz 
méternyi útszakaszra Felsőnyé-
ken. Ács István polgármester el-
mondta, hogy ehhez az önkor-
mányzat a leghátrányosabb hely-
zetben lévő kistérségek részére el-
különített keretből kapott három-
millió forintos támogatást. 
n Lapzárta utánra, szeptember 
23-ára ígérte Vona Gábor, a Job-
bik Magyarországért Mozgalom 
és a Magyar Gárda elnöke – Veszp-
rém közgyűlési frakcióvezetőinek 
határozott és egyhangú tiltása ele-
nére –, hogy „a majdani nemzetőr-
ség megteremtésére alkalmas, a ha-
za védelmére kész csoportok szer-
vezését célzó önvédelmi szövetség” 
mindenképp megtartja tagtoborzó 
rendezvényét a királynék városá-
ban. Vajon ott hol tette ezt?  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

KOMMUNÁLIS FOLYÉKONY HULLADÉK gyűjtése, ártalommentes elhelyezése 
– közületi és lakossági szennyviz szállitás   
– zsirfogók tisztitása 
CSATORNATISZTITÁS új és meglévő csatorna rendszerek, összefolyó ak-
nák tisztitása, magasnyomású gépkocsival
– gépkocsimosók műtárgyainak tisztitása, iszap elszállitása
– ipari szilárd hulladék gyűjtéséhez tároló biztositása
VESZÉLYES folyékony és szilárd hulladék szállitása, ártalommentes el-
helyezése  hatósági engedéllyel: 
– folyékony olajtartalmú szenyviz, iszap
– éttermi, konyhai, vágóhidi zsiros hulladékok 
– emulziók
– nehézfémsó tartalmú öblitők 
– festékes szennyviz
– szennyezett föld kármentesités

Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi  
és az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányitási szabványok szerint működik.

Levelezési cím: 2366 Kakucs, Rónay Gy. U. 2.
Telefon: 06-29-376-084, Fax: 06-29-576-231 
Mobil: 06-30-635-1597
e-mail: info@faragoesfia.hu Web: www.faragoesfia.hu 
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Tekintse meg termékeinket a www.kavicsbeton.hu oldalunkon!
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. Tel.: 483-3550, Fax: 483-3545

A korábbi közösségek vezetôitôl gyakran azt várták, hogy vizet
fakasszanak. Manapság azonban sokkal inkább a váratlan esô nyomainak
gyors eltûntetéséért hálásak a választók.

A KK Kavics Beton éppen ezért a hagyományos térkôkínálatát kiegészítô
vízelvezetô rendszert is forgalmaz.
A BIRCO termékcsalád változatos elemei révén szélsôséges körülmények
közt is könnyen alkalmazható, áteresztôképessége pedig a legelszántabb
esôzést is kiállja.
A BIRCO kizárólagos forgalmazójaként, saját tapasztalataink alapján
állíthatjuk, hogy a sajátos igényeket is kielégítô, széles választékot
kínáló rendszer a praktikum és esztétika minden kihívásának megfelel. 

A BIRCO elemek figyelembe veszik a beépíthetôséget, a közlekedés
biztonságát és a könnyû kezelhetôséget.
A kis terhelésre tervezett horganyzott rácstól, a forgalmas helyeken
alkalmazható öntöttvas variánson keresztül a nagy elnyelô kapacitású
acélhálós változatig terjedô kínálat több, testre szabott megoldást jelent akár
egy település különbözô szegleteiben is.  
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Több, mint egy határidőnapló. Kézi-
könyv jellegű, az állam- és a közigazga-
tás területén dolgozó, illetve az iránt ér-
deklődő szakemberek számára készített 
hasznos adatok és információk tára.
Várható megjelenés: 2007. december.
Bővebb információ: www.onkorkep.hu; 
www.onkornet.hu; 06 30 9615 573

Kiadja az ÖNkorPRess Kiadó, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 23. 
Megrendelhető: e-mailen: onkorkep@chello.hu
Telefonon: (06-1) 329-2302, faxon: (06-1) 320-7600

A Közigazgatási Kalendárium 2008 
társ a munkában
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Megrendelem a Közigazgatási Kalendárium 2008 című kiadványt
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