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József Attila!
te add nekem a reményt,

mert nélküle
romlott a napvilág,

a vér eves,
bár a fogad vicsorog,

bár a nyakad csikorog,
bólints, hogy érdemes,

cáfold meg halálos logikád,
te glóriás,

te kíntól bélyeges!
Áttételesen egy épület múltjára 
is utalnak Nagy László verssorai, 
amelyek előbb születtek, 
semmint József Attila 
születésnapja 
a magyar költészet napja lett, 
és mintegy négy évtizeddel 
azután, hogy a gyámja által 
kitagadott tizenhét éves költő 
egy utóbb Auschwitzba hurcolt 
önkormányzati képviselőtől 
– akinek a javaslatára
lakások létesültek a palotában – 
kabátot kapott. 
Egy makói bérház 
címmel olvashatnak erről 
a 10–11. oldalon.

A Van Gogh Budapesten című, tavaly zárult kiállítás 
reklámanyagain a festő Arles-ban készített csendéle-
tének bőrcipői voltak láthatók, s e súlyos létükből ki-
emelt lábbelik lábtalansága a szembeötlő. Akárcsak egy 
másik – mellékelten láttatott – festményén (Falusi utca 
Arles-ban) az arles-i utca néptelensége. Ez nem a leghí-
resebb képe, de villogó krómsárgái, fehéren zilált kék-
jei és mélybe rántó spiráljai ama izzó napra emlékez-
tetnek, amelyen Vincent Van Gogh szíven lőtte magát. 
És a fogyatkozó népességre, amely megpecsételheti az 
aprófalvak sorsát. Fogyóban a népesség című összeál-
lításunk a 19–23. oldalon olvasható.

Zsíros Sándorné, Alsózsolca és Sinkó Vilmosné, Zebegény polgármestere Magyarországot képviselték Pisában.

Május 7-én Dobogókőn tartja küldöttgyűlését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. 4–7. oldal.
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– El kell fogadnunk a tényt, hogy 
az egész világon megváltozott az in-
formációcsere minősége, összetétele 
– mondta Zongor Gábor. – Az a pos-
ta, amelyik a liberalizációra, vagyis 
a teljes piacnyitásra készül, annak 
ezt tudnia kell. A Magyar Posta pe-
dig képes szembenézni a ténnyel, 
hiszen gazdálkodó szervezetként 
a hatékonyság a fő célja. Persze le-
het ágálni egy-egy postabezárás ellen 
és követelni, hogy minden marad-
jon a régiben, de ennek sok értelme 
nincs, hiszen a szolgáltatás nem vo-
nul ki az egyes településekről. 
Partnerséget ajánl a Magyar Pos-
ta az önkormányzatoknak, vál-
lalkozóknak, vállalkozásoknak. 
Csak a második ütemben a főváros 
és négy megye: Baranya, Csongrád, 
Veszprém és Fejér összesen 218 pos-
tájának üzemeltetését kívánja átad-
ni úgy, hogy közben a szolgáltatás 
színvonaláért továbbra is vállalja 
a felelősséget. 

– A program és a hozzá kapcsoló-
dó támogatások kecsegtetőek lehet-
nek az önkormányzatoknak, ezért 
érdemes végiggondolni az ajánlatot. 
Ezzel kapcsolatban két dologra hí-
vom fel a figyelmet. Először is a posta 
– ha úgy tetszik – egy bizalmi, egy 
hiteles hely. Mi sugározhat nagyobb 
bizalmat egy településen, mint maga 
az önkormányzat. Tehát már önma-
gában a hely garantál egyfajta szín-
vonalat. A másik a bevétel lehetősé-
ge. Az az önkormányzat, amelyik fel-

vállalja a postai szolgáltatás nyújtá-
sát, többletpénzhez jut. Nincs olyan 
testület, amelyiknek ne jönne jól egy 
„kis” plusz pénz. A hely tehát adott, 
nem kell többet fűteni se, és még be-
vétel is jár vele. Ráadásul különböző 
hitelkonstrukciók, munkaügyi prog-
ramok kapcsolódnak a postapart-
nerségi programhoz. Érdemes tehát 
minél előbb jelentkezni a pályázati 
felhívásra, és egyre többet megtudni 
az üzleti lehetőségről. Egyébként az 
a véleményem, hogy ha egy önkor-
mányzat mégsem vállalja fel a postai 
szolgáltatást, akkor is figyeljen ar-
ra az emberre vagy cégre, aki vagy 
amely jelentkezik erre a munkára. 
Belgiumban egyre-másra nyílnak 
a Posta Pontok, Svájcban a „Posta 
a fűszerüzletben” akció keretében 
idén 200 kistelepülésen avatnak 
ügynökséget.  

– Évekkel ezelőtt már láttam Ba-
jorországban, hogy egy épülettömb-
ben volt a panzió, a posta, az önkor-
mányzat, az étterem, a bank. Együtt 
egy szolgáltató-központot alkottak. 
De hasonlóval találkoztam Dél-Ang-
liában is. Ott egy térben, külön-kü-
lön ablakoknál dolgoztak a postá-
sok, az önkormányzati tisztviselők 
és más szolgáltatók is. Először cso-
dálkoztam, de rájöttem, hogy ez na-
gyon praktikus. Az önkormányza-
toknak ugyanis nem hatóságként, 
nem egy hatalmi szervezetként kell 
működniük. A változó igények is azt 
mutatják, hogy emberközeli, igazi 
közszolgáltató központokká kell vál-
niuk az emberek szolgálatában. Hát-
ha egyszer ehhez is lesz európai fej-
lesztési forrás.  László Márta

POSTAPARTNER 
PROGRAM
Érdemes végiggondolni az önkormányzatoknak is! –summázta a posta-
partnerségi programról alkotott véleményét a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetségének főtitkára. Dr. Zongor Gáborral arról is 
beszélgettünk, hogy gyorsan változó világunkban nemcsak a Magyar 
Posta alakul át, hanem az önkormányzatok szerepe is. 

LEhETÔSég
az önkormányzatoknak
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Az alábbiak megfogalmazásakor már csaknem túl vagyunk egy részletekből 
összeálló, országos településvezetői vitasorozaton, amely az önkormányzati 
rendszer átalakítására vonatkozó eltérő véleményeket és a hozzájuk kapcso-
lódó érveket, indokokat is felszínre hozta. A TÖOSZ május 7-ei küldöttgyű-
lésére ezek alapján készül egy, a szervezet legfőbb döntéshozói által megvi-

tatandó, szigorúan szakmai, egyszersmind a települési önkormányzatok egymás iránti szo-
lidaritását feltételező javaslatsor. E javaslatok véglegezése a választóiknak felelős küldöttek-
re vár, majd, amelyek ezek közül a társszövetségek támogatását is elnyerik, a kormánnyal 
és a parlamenti pártokkal folytatandó tárgyalásokon egységes önkormányzati álláspontként 
lesznek hivatottak rábírni a döntéshozókat a feltétlenül szükséges törvénymódosításokra. El-
érendő cél, hogy az ily módon módosított törvények a 2010-es parlamenti választások után, 
s az önkormányzati választások előtt – legfeljebb újabb két év múlva – lépjenek hatályba. 
Egy, a TÖOSZ korábbi küldöttgyűlésein kialakított álláspont érvényesítése esetén ugyanis 
hat évre hosszabbodna a helybeli választottak tisztségviselésének időtartama, hogy az or-
szággyűlési és az önkormányzati ciklus időszaka ne azonos négy évet öleljen fel, s hogy az or-
szággyűlési ciklus félidejében megtartott önkormányzati választás eredménye a mindenkori 
kormány számára jelezze intézkedései társadalmi elfogadottságát. 

A mindenkori kormányzat létérdeke az önkor-
mányzati rendszer működőképességének fenntar-
tása, márpedig ez – változatlan, vagy alig növekvő 
finanszírozási feltételek mellett – csakis a helyi irá-
nyítás és közigazgatás belső rendjének ésszerű átala-
kításával lehetséges. Az önkormányzati szféra éssze-
rű és célszerű reformja az önkormányzatok együtt-
működése nélkül nem elvégezhető, ezért a helyi ve-
zetők országtájoló álláspontja a végrehajtható reform 
nélkülözhetetlen eszköze. Ami egyébként a központi 
hatalom szervezeteinek és rendszerének átalakítását, 
szükséges mértékű önkorlátozását is segítheti. 

jog, eszmény, követelmény
A helyi vezetők egységes, de legalábbis többségi or-
szágtájoló álláspontjának legelőbb az 1990 óta kiví-
vott önkormányzati értékek és vívmányok megőr-
zésére kell irányulnia. 

A helyi közügyek ellátásának gyakorlásához az ön-
kormányzatok számára megőrzendő az önálló szabá-
lyozási, igazgatási és rendeletalkotási jog; a tulajdo-

Egy ugyancsak korábbi, a társszövetségek által már 
megerősített TÖOSZ-javaslat az önkormányzati 
érdekegyeztetés rendszerének továbbfejlesztésére, 
a 2006. esztendő végén létrehozott Kormány – Ön-
kormányzatok Egyeztető Fóruma munkájának ér-
demivé tételére irányul, ami a válsággal küszködő 
kormányzat számára is fontos lehet. 

A kormányzati érdek
Fontos azért, mert a vak is érzékelheti, hogy az ön-
kormányzatok által nyújtott közszolgáltatások na-
gyon is eltérő színvonalúak, s mert az eltérést a kor-
mány – az ország költségvetési helyzetének és a kon-
vergencia programban vállaltak ismeretében – csakis 
alacsonyabb színvonalon lehet képes kiegyenlíteni. 
Pontosan tudja, hogy a közszféra finanszírozására 
az elkövetkezendő jövőben jelentős többletforrása 
nem lesz, de azt is tudja, hogy a több forrást nem von-
hat ki a rendszerből, mert ha ezt tenné, cselekedete 
az önkormányzati működőképtelenség általánossá 
válását, s ország összeomlását eredményezheti. 

ORSZÁgTÁJOLÓ
hELYI VEZETÔK
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nosi és vállalkozási jog; a „megfelelő” saját bevételhez 
és a „feladatokkal arányban álló” állami támogatás-
hoz való jog; a helyi adóztatási jog; a kezdeményezési 
jog, a szervezetalakítási jog; a társuláshoz, a szövet-
kezéshez, a nemzetközi együttműködéshez való jog. 
Megőrzendők továbbá a szimbolikus politikai jogok 
is, amilyen a jelkép, a címer használata, az elismerő 
címek adományozásának lehetősége.

A jogok védelme mellett a választott helyi vezetők 
vélhetően abban is egyetértenek, hogy a szolgáltató 
önkormányzat eszményét nem szabad feladni. Ezért 
az önkormányzati működést gátló struktúrákat kell 
lebontani, nem pedig a működést az új struktúrá-
hoz alakítani. És érvényt kell szerezni a szubszi-
diaritás európai elvének. Ebből az is következik, 
hogy olyan feladatok kerüljenek a színvonalas ellá-
tásukhoz szükséges helyismerettel rendelkező ön-
kormányzatokhoz, amelyek folytán a lakossághoz 
közeli ügyintézés lehetővé válik.

Követelménynek kell lennie, hogy az átalakítás 
eredményeként a társadalomirányítás rendszeré-
ben a decentralizáció növekedjék a centralizációval 
szemben. A decentralizáció növelésének mértékénél 
nemcsak arra kell tekintettel lenni, hogy a közpon-
ti kormányzat mire ad felhatalmazást, hanem arra 
is, hogy a helyi kormányzat mire képes, illetve mi-
re törekszik.

Az ésszerűség, a hatékonyság és finanszírozható-
ság szempontjaival együtt kell érvényesíteni a célsze-
rűséget, az életszerűséget és az esélyegyenlőséget. 

feladatok és hatáskörök
A feladatok és hatáskörök telepítése során a minden-
kori kormányok és parlamentek differenciálatlanul 
jártak el, nem vizsgálták, hogy a települési önkor-
mányzatok képesek-e ellátni a rájuk ruházott felada-
tokat, illetve el kívánják-e látni azokat. A központi 
támogatások mértékének fokozatos csökkenése is 
szerepet játszott abban, hogy jelenleg a települések 
egyre növekvő részében nem jutnak megfelelő szín-
vonalú közszolgáltatáshoz az ott élő polgárok.

Az önkormányzati törvény valamennyi településre 
általánosságban fogalmaz meg szabályokat, politi-
kailag, gazdaságilag is egyenlőknek tekinti őket.

Márpedig a helyi önkormányzatok túlnyomó 
többsége az ország települési struktúrájából adódóan 
község, zömében kistelepülés. A jogalkotás ez idá-
ig erre a sajátosságra nem volt figyelemmel. Noha 
ez a települési kör a rendszerváltozást megelőző év-
tizedekhez képest átmenetileg jobb gazdasági hely-
zetbe került, lakosságuk megtartása, a települések 
megtartó erejének továbbéltetése szükségessé teszi 
a sajátosságaikhoz igazodó szabálymódosításokat.

A nagyobb községek, köztük a volt társközségi 
székhelyek önkormányzatai jelentős intézmény-
fenntartási, ellátás-szervezési, működtetési, fejlesz-
tési gondokkal küszködnek, amelyek nagy része nor-
matív és célzott támogatásokkal oldható meg.

egyedül nem megy
Az önkormányzati feladatok egy részének megvaló-
sítása egyes településeken, főképpen az aprófalvak-
ban nyilvánvalóan nem lehetséges. Egy idő óta az 
is magától értetődő állítás, hogy az önkormányza-
tokhoz telepített igazgatási feladatok közös ellátási 
feltételei a jelenleginél színvonalasabb szolgáltatást 
eredményezhetnek. A kezdeti évek után – amikor is 
a korábban „kényszerházasságban” élő helyi közös-
ségek szétválása még friss volt – a települési önkor-
mányzatok fokozatosan felismerték, hogy egyedül 
nem megy, vagyishogy a közös érdekeltségek alap-
ján össze kell fogniuk. 

Egységesnek mondható helyi álláspont ugyan, 
hogy nem adható fel és nem csorbítható a települési 
lakosok önkormányzáshoz való joga, de már sokak 
számára bizonyosság, hogy egyes feladatok és ha-
táskörök a társulások által gazdaságosabban, ha-
tékonyabban és színvonalasabban elláthatók. Ahol 
a lakosságszám, a lakosok egymáshoz való viszonya, 
a település földrajzi elhelyezkedése, valamint a szol-
gáltatások gazdaságosabb megszervezése, az igazga-
tás szakszerűsége, az állampolgári jogszolgáltatás 
indokolja, ott a közös elhatározáson és érdekeken, 
valamint az ésszerű munkamegosztáson alapuló 
társulások létrehozása elkerülhetetlen. 

A 2007-es adatok szerint Magyarországon huszon-
hét település lakosságszáma ötven, vagy ennél is ke-
vesebb. Bár fontos lenne pontosan definiálni a tele-
pülési önkormányzás fogalmát és feltételrendszerét, 
de ez jelentős veszélyekkel is járna, tekintettel arra, 
hogy a legkisebb lakosságszámú települések felénél 
a lakosságszám növekedik. A kormányzat által szor-
galmazott csatlakozó község intézményének megte-
remtése ebben a kistelepülési körben – a megfelelő 
érdekképviselet és érdekvédelem garantálása mellett 
– feltétlenül indokolt.

Az új községgé nyilvánítás szabályozása módosí-
tásra szorul. Tisztázandó, hogy milyen feltételekkel 
kell rendelkeznie a leválni szándékozó település-
résznek, s nem lehet egyedüli szempont a lakosság 
száma. A módosításnak arra kell irányulnia, hogy 
kizárólag pénzügyi megfontolások alapján, vagy 
éppen egyéni ambíciók érvényesítése érdekében ne 
lehessen leválni. Az elkülönülő településrész lakói 
számára pedig meg kell teremteni a részönkormány-
zati jogokat. 

A területfejlesztés intézményrendszere ösztönöz-
te a települési összefogásokat, valamint a kistérségi 
szerveződéseket. A társulásoknak azonban való-
ságos célok érdekében kell(ene) működniük és ne 
csupán a pillanatnyi, rövid távú, a kormányzat által 
gerjesztett, pénzügyi ösztönzőkkel támogatott elvá-
rásoknak kelljen megfelelniük. Feltétlenül szükséges 
azonban az önkormányzati társulások szakmai te-
vékenységét segítő személyi és technikai feltételek 
széles körű garantálása, továbbá a társulások hatá-
rozottabb anyagi támogatása az állam részéről. 
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Mi a minimum?
A minimum szolgáltatási színvonal meghatározása 
és törvényben rögzítése egyben azt is jelenti, hogy 
a meghatározott minőségű szolgáltatás a polgárok-
nak jár függetlenül attól, hogy az országban hol él-
nek.

Emellett azt kell meghatározni, hogy az adott fel-
adat (hatáskör) ellátása hol, mely szervezetnél és mi-
lyen szinten a legcélszerűbb. 

A felülvizsgálat első körében újra kell gondolni, 
hogy jó-e valamely meghatározott feladat önkor-
mányzati kompetenciában tartása, vagy vissza kell-
e adni azt az államnak. Ilyen feladat lehet például 
az oktatás, vagy az egészségügyi ellátás. 

Amennyiben a feladat önkormányzati rendszer-
ben való ellátása célszerű, azt kell vizsgálni, hogy te-
lepülési, vagy területi önkormányzat legyen-e a cím-
zett. Amennyiben a feladat címzettje valamennyi 
települési önkormányzat, tovább vizsgálandó, hogy 
miképpen garantálható a feladat megfelelő – az ön-
kormányzati minimum keretében meghatározott 
– minőségű ellátása. 

A kötelezô társulás
A települési önkormányzati feladatok egy részét 
az adott településen szükséges megfelelő színvona-
lon ellátni, függetlenül az ott élő lakosság számától 
és a feladatellátás gazdaságosságától. Amennyiben 
az adott település lakóközössége nem képes (vagy 
nem akarja) teljesíteni a feladatot, akkor a szubszi-
diaritás elvéből következően helyette más önkor-
mányzatnak, vagy önkormányzati társulásnak kell 
helytállnia. 

Ebben az esetben látszólag ütközik az önkormány-
zati autonómia szabadsága és az önkormányzat ala-
nyainak a megfelelő közszolgáltatáshoz való jutás 
alkotmányos joga, de mert ez utóbbi jog az erősebb, 
kivételesen, kisegítő jelleggel a kötelező társulás in-
tézményét alkalmazni lehet és kell.

Ha pedig egy önkormányzat tartósan nem végzi 
el valamelyik kötelezően rá háruló feladatát, ebben 
az esetben e feladat ellátásáról a közigazgatási hiva-
tal jelzése alapján a bíróság közreműködésével kell 
gondoskodni.

A rendszer átalakítása során a kötelező önkor-
mányzati feladatok korrekt ellátása a cél, amelynek 
során a kötelező társulás előírása csak kivételes le-
het. A társulási rendszer továbbfejlesztésénél figye-
lembe kell venni, hogy a kistérség egyfajta lehetséges 
keret, amely azonban nem lehet korlátja az ésszerű 
együttműködésnek.

A városok és környékük
A magyarországi városhálózat - a rendszerváltozás 
óta némileg szabályozatlanul, olykor szubjektív in-
díttatás folytán - jelentősen növekedett: összesen 134 
nagyközség nyerte el a városi címet. Ma már a vá-
rossá nyilvánított települések száma 298, miközben 

területfejlesztési szempontból „csak” 174 kistérség-
gel számolunk. Így aztán több városunknak nincsen 
tényleges vonzáskörzete. 

A város és környéke közötti kapcsolatok tovább-
fejlesztése az elkövetkezendő évek egyik legizgal-
masabb kérdése mind közigazgatási, mind pedig 
önkormányzati szempontból. Ezek a kapcsolatok 
a hatósági igazgatás racionalitása által megkövetelt 
együttműködések mellett – a kivételes és kisegítő 
kötelező társulásokat nem számítva – csakis önkén-
tesek lehetnek.

A megyei jogú városok helyzete a magyar önkor-
mányzati rendszerben kezdettől fogva tisztázatlan. 
Ezért kidolgozandó a megyei jog tartalma, a többi 
várostól való elkülönülés indoka. 

A megyei jogú város (amely többnyire megye-
székhely) ne legyen idegen test a maga megyéjében. 
A megyeszékhely városok a regionális fejlődés ki-
emelkedő szereplői. Ma már nyilvánvaló, hogy a me-
gyebéli települések, a megyei jogú városok és a me-
gyei önkormányzatok csakis együttműködve képe-
sek az adott térség fejlesztését megvalósítani. Külön 
vizsgálandó a megyei jogú városok és „kistérségeik” 
kapcsolatrendszere.

A többcélú társulások
Új szintként jelent meg 2004-től a többcélú kistérsé-
gi társulás intézményrendszere. A kistérséget alkotó 
önkormányzatok önkéntes társulásának megalaku-
lását a kormányzat pénzügyi ösztönzőkkel támogat-
ta, s ennek eredményeként az ország 174 kistérsé-
gében csaknem mindenhol létrejöttek. A többcélú 
kistérségi társulások magukba foglalják a kistérsé-
gi területfejlesztési tanácsok munkáját is, valamint 
több önkormányzati közszolgáltatás közös ellátásá-
ra szerveződnek. A kistérségi társulási együttműkö-
dések meglehetősen sokszínű gyakorlata az ország 
egyes vidékeinek eltérő településszerkezetéből, ha-
gyományaiból és a közösen megoldandó feladatok 
jellegéből adódik

Sokrétű pozitív hatásuk mellett elérendő cél, hogy 
a finanszírozás ne csupán az együttműködés formá-
ját, hanem a tényleges tartalmat támogassa. A lát-
szat-együttműködések hosszú távon veszélyeztetik 
a fenntarthatóságot és indokolatlanul pazarló gaz-
dálkodáshoz vezetnek. 

Elsősorban az aprófalvas vidékeken fontos, hogy 
a kistérségen belüli mikrotársulások rendszere meg-
erősödjön. Fontos továbbá, hogy a kistérségi besoro-
lás ne legyen és lehessen akadálya a tényleges, éssze-
rű és célszerű önkormányzati együttműködésnek. 

Kistérségi menedzserek
A TÖOSZ korábbi határozatai szerint – amelyeken 
a mostani küldöttgyűlés vélhetően nem fog változ-
tatni – szükséges a kistérségekben foglalkoztatott ál-
lami alkalmazottakat a kistérségi munkaszervezetbe 
integrálni, hogy a társulás alkalmazottjai legyenek.
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Jelenleg a meglévő, önkormányzati társulási for-
mában működtetett kistérségi menedzsment mellett 
a kormányzat is foglalkoztat menedzsereket. Foglal-
koztatja az Önkormányzati és Térségi Koordináto-
rokat (ÖTK), a Nemzeti Fejlesztési Terv Tanácsadó 
Hálózat (NFT TH) és a Vidékfejlesztési Tanácsadó 
Hálózat (NTH) szakembereit. Az állami alkalmazot-
tak közötti együttműködés és a kistérségi munka is 
esetleges, ezért a kistérségben való foglalkoztatásuk 
hatékonysági és költségkímélési szempontból is el-
engedhetetlen. A kistérségeknek szüksége van a tu-
dás decentralizációjára is.

A fôváros és kerületei
A főváros és kerületei viszonyában meghatározó 
elem az egymásra utaltság. 

Nyilvánvalóan nem támogathatók azok a törekvé-
sek, amelyek bármiféle (politikai, vagy éppen egyéni 
egzisztenciális) megfontolásból a kerületeket és a fő-
várost egymással mesterségesen szembeállítják. 

A Magyar Köztársaság fővárosának működőké-
pességének megőrzése nem csupán a fővárosi lako-
sok, hanem az egész ország érdeke.

Eldöntendő az önálló fővárosi törvény megalko-
tásának szükségessége, s hogy amennyiben ez a jog-
szabály megszületik, az önkormányzati törvényben 
csupán a fővárosra is vonatkozó legfontosabb keret-
szabályokat kell-e rögzíteni. 

A formai szabályozási kérdésnél azonban fonto-
sabb a kétszintű önkormányzat közös cselekvési le-
hetőségét megteremteni.

A megyei önkormányzatok 
Az önkormányzati középszint kérdéskörét már rég-
óta ideje újra tárgyalni. Az 1990-ben létrehozott 
megyei önkormányzatot az önkormányzati törvény 
ugyan 1994-től területi önkormányzatnak nevezi, de 
csak korlátozott középszintű feladatai vannak. A je-
lenlegi megyei önkormányzati feladatok ugyan ér-
demiek – a középfokú közszolgáltató intézmények 
megfelelő színvonalú működtetése és fenntartása 
nem jelentéktelen teendő –, viszont hiányzik a tér-
ségfejlesztési feladat- és hatáskör, a térségi érdekkép-
viseleti, továbbá az átfogó szubszidiaritási szerep. 
Emellett nincsen összhangban a politikailag legitim 
testület létrehozatala és a kötelező feladatok ellátá-
sa. A megyei önkormányzatok a jövőben a gazda-
ság- és infrastruktúrafejlesztésben, a területi szintű 
tervezésben, a vállalkozások, munkahelyteremtő be-
ruházások támogatásában, az elmaradott, hátrányos 
helyzetű térségek segítésében, s az eddig is ellátott 
intézményfenntartó szerepük révén vehetnek részt 
a területi szintet követelő feladatok végrehajtásában. 
Önkormányzati funkciójuk betöltéséhez azonban 
szükségük van saját bevételi forrásra (például helyi 
adóra) és a normatív állami támogatásban részesí-
tendő kötelező területi önkormányzati feladatok ki-
jelölésének jogára. 

Gyaníthatóan a települési polgármesterek többsé-
ge szerint is véget kell vetni a megyei önkormányzás 
tudatos elgyengítésének, kiüresítésének. 

A megye és a régió 
A települési szint vizsgálata alapján állítható, hogy 
a kistérség egyelőre nem képes ellátni az átfogó te-
lepülési önkormányzási feladatokat. 

A középszintű új önkormányzati hatáskörök meg-
határozásánál a központi, állami hatáskörök decent-
ralizációja mellett a középszintű önkormányzat ha-
táskörébe szükséges integrálni a térségfejlesztési fel-
adatokat. Mégpedig függetlenül attól, hogy ez a kö-
zépszint megyei, avagy regionális önkormányzat. 

Az európai példák alapján állítható, hogy a regio-
nalizálás logikája nem a mérethez, hanem a decent-
ralizációhoz kötődik. 

A megye–régió-vita kérdéseire csakis az önkor-
mányzati rendszer átfogó átalakításával összefüggés-
ben lehet helyesen válaszolni. Ezért készítendő olyan 
alternatív javaslat, amely bemutatja az erős megyei 
önkormányzatot (annak előnyeit és hátrányait a la-
kosság és a települési önkormányzatok, valamint 
a kistérségek szempontjából), és bemutatja az erős 
regionális önkormányzatot (annak előnyeit és hát-
rányait a lakosság és a települési önkormányzatok, 
valamint a kistérségek szempontjából), beágyazva 
az önkormányzati és társadalomirányítási rendszer 
egészébe. A kétféle kimunkált javaslat alapozhatja 
meg az érdemi állásfoglalást. 

Addig is megfontolandó, hogy meg kell-e szün-
tetni a rosszul és nehézségekkel, de működő megyei 
önkormányzatot egy hatástanulmányokkal, számí-
tásokkal nem igazolt jövőjű, reménybeli regionális 
önkormányzat létrehozatala érdekében. 

Bármilyen irányú lesz is az átalakítás, a települési 
érdekek elsődlegességét megkérdőjelező nem lehet. 
Az önkormányzatiságot nem a települési önkor-
mányzatok fölött álló, hanem a velük együtt mun-
kálkodó, a települések integrált érdekét megvalósító 
valódi térségi önkormányzat képes csak erősíteni. 

A komplexitás követelménye
A korábbi és jelenlegi kormányzati kezdeménye-
zések kudarca bizonyította-bizonyítja, hogy a ma-
gyarországi közigazgatást szelvényeiben nem lehet 
átalakítani, s hogy a valódi reform strukturális át-
rendezésekkel, térképrajzolgatással nem helyette-
síthető. A közigazgatási – állami és önkormányzati 
– rendszer átfogó áttekintése, működésének, haté-
konyságának, hatása eredményeinek részletes elem-
zése elengedhetetlen követelmény. A valóság meg-
ismerése nélkül csak látszattevékenységet folytat-
hatunk, illetve tetteink legfeljebb látszólag segíthet-
nek a helyi önkormányzatoknak, a rendszer egésze 
veszít fejlődési üteméből, s az ország egésze az elért 
eredményeiből.

Z. G.
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A Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési 
Zrt. jogelődjét a Magyar Fejlesztési Bank 
és további tizenöt tulajdonos hozta létre. 
A nyereségorientált működés kívánalma 
nem változott, miután a többségi tulajdo-
nosok a maguk tőkerészét 2000-ben eladták 
a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nek, 
s ennek az alapvető kívánalomnak a cég 
fennállása óta megfelel. A kistulajdonosok 
köre az idők folyamán némileg változott 
(például a három megyei önkormányzat 
közül a maga részvénypakettjét a Győr-
Moson-Sopron megyei a vasinak adta el), 
de a társaság kisebbségi tulajdonosai leg-
nagyobbrészt továbbra is a régió megyei 
jogú városi (Győr, Szombathely, Sopron, 
Zalaegerszeg, Nagykanizsa) és kisebb vá-
rosi (Celldömölk, Csorna, Kapuvár, Kör-
mend, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, 
Vasvár) önkormányzatai. A vezérigazgató 
szerint azonban a kisebbségi tulajdonosok 
számára a tulajdoni arányuknál fontosabb, 
hogy a cég pénzügyi finanszírozóként sze-
repet vállal a térség fejlődését segítő prog-
ramok kidolgozásában, s hogy aktívan részt 
vesz a helyi vállalkozások tőkeellátásában, 
s az önkormányzatok számára is széles kö-
rű szakértői és tanácsadási tevékenységet 
végez. Emellett az önkormányzatok tele-
pülésfejlesztési céljait akár tőkével is segíti 
elérni. Ez jobbára úgy történik, hogy pél-
dául egy megyei jogú város önkormány-

zatának (amelynek egyébként kötelező vá-
rosfejlesztési társaságot alapítani) társa-
ságában vállal szerepet. Korábban is részt 
vett városfejlesztési projektekben, például 
Nagykanizsán a Thury Laktanya rehabili-
tációját tartalmazó városfejlesztési projekt 
előkészítésében, pályázattá formálásában, 
s ehhez a beruházáshoz 800 millió forint 
támogatás érkezett 2005-2006-ban. Idén 
szintén a Nyugat-Pannon Zrt. készítette el 
Nagykanizsa Város Integrált Városfejleszté-
si Stratégiájához kapcsolódó Akcióterületi 
Tervet, és ilyen alapon járul hozzá a 2007-
től 2013-ig tartó időszak uniós forrásainak 
fogadásához szükséges nagyprojektek elő-
készítéséhez. Az NFT I. keretében a kisebb 
városok közül, a többi között, Celldömölk 
önkormányzata is így nyert félmilliárd fo-
rintot barnamezős városrész-felújításához. 
A társaság jelenleg számos, különböző mé-
retű és adottságú város fejlesztési projektjét, 
város-rehabilitációs elképzeléseit készíti elő 
az UMFT forrásaira.

A több mint egymilliárd forint törzstőké-
vel rendelkező Nyugat-Pannon Zrt. befek-
tetői tevékenysége leginkább a kockázati 
tőkefinanszírozáshoz hasonlítható, vagyis 
nagy növekedési potenciájú,  ám forrás-
hiány miatt növekedésében korlátozott, 
akár innovatív ágazatban működő vállal-
kozásokban szerez tulajdoni részesedést 
átmeneti időtartamra. A kockázati tőke-

befektető az általa vállalt – a szokásosnál 
nagyobb – kockázatért magasabb hozamot 
vár el, amely hozam azonban bizonytalan, 
s viszonylagos biztonságát a tőkebefektető 
az irányításba való beleszólása révén törek-
szik megteremteni. Ezzel szemben a Nyu-
gat-Pannon Zrt. a vállalkozásba történő 
befektetés pillanatában külön szerződés-
ben rögzíti a kiszállás feltételeit, s az adott 
tevékenység operatív irányításába csak in-
dokolt esetben folyik bele. A befektetések 
mellé – tanácsadási tevékenysége révén 
– igyekszik vissza nem térítendő forráso-
kat is bevonni a céltársaság fejlesztéseinek 
támogatására. A társaság továbbá számos 
kedvező hitelterméket közvetít a vállalko-
zások, gazdálkodó szervezetek és önkor-
mányzatok részére.

Feladatkörébe tartozik a kis- és közép-
vállalkozások fejlődését elősegítő üzletviteli 
tanácsadás; az ágazattól független, komplex 
projektfejlesztés (előkészítés, projektkidol-
gozás, finanszírozás, menedzselés); a város-
fejlesztési és város-rehabilitációs stratégiák, 
akciótervek, projektek előkészítése, kidol-
gozása; a vagyonhasznosítási tevékenység-
gel kapcsolatos tanácsadás, szervezetépítés; 
innovációs és K+F projektötletek fejlesztése, 
menedzselése, támogatások megszerzése; 
az emeltszintű innovációs tanácsadás.

A Nyugat-Pannon Regionális Fejleszté-
si Zrt. sok más fejlesztésben, például ipari 
parkok kialakításában való részvétel mellett 
hosszabb távú megtérülést célzó befekteté-
seknek is részese. Ilyen befektetése például 
az a tízmillió forint, amit a Nyugat-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Tanács Észak-Dé-
li Közlekedési és Gazdasági Tengely prog-
ramjának kidolgozására fordított, s amely 
program részleges vagy teljes megvalósulá-
sa az elkövetkezendő évek zenéje.

A. G.

A sárvári Nádasdy-vár rekonstrukciója a Nyugat-du-
nántúli Régió egyik legnagyobb turisztikai beruházása-
ként a Regionális Operatív Program 780 millió forintos 
támogatásával, az első nemzeti fejlesztési terv keretében 
megvalósult. A vár funkcióinak bővítését, kerékpárút 

építését, összességében a termálturizmus és az épített örökség turizmus 
szinergiájának kiaknázását, valamint – közvetve – a foglalkoztatott-
ság segítését is tartalmazó projekt előkészítését és koordinációját töb-
bek között a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. végezte. Tóth 
Viktor vezérigazgató szerint ez a munka csak egyike volt a közremű-
ködésükkel megvalósított, a régióbeli legfontosabb fejlesztéseket célzó 
14 projektnek.
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ELEINK éPÍTETTéK
Múltmenedzselés Újbudán

Egy új városközpontot álmodó, modern egyetemi negyed-
del, egészségügyi intézményekkel, parkokkal, játszóterekkel, 
és sok egyéb gyönyörűséggel rendelkező kerületben Schreffel 
János főépítész szerint az önkormányzat képviselő-testülete 
elkötelezett híve a múlt öröksége  átmentésének.

– Természetesen mindent nem vagyunk képesek megtar-
tani – mondta –, de azt semmiképpen nem szeretnénk, ha 
a modern városrendezésnek áldozatául esnének a múlt be-
cses értékei. 

Budapest XI. kerületi megóvandó építészeti örökségének 
sokféleségét, gazdagságát Újbuda főépítésze példákkal il-
lusztrálta. 

A Kelenföldi pályaudvar feltétlenül ebbe a sorba tartozik, 
mint az osztrák-magyar monarchia egyik emblematikus épü-
letegyüttese. Egyedisége vitathatatlan, a hasonló létesítmények 
közül ez az egy maradt fenn, nyilvánvaló, hogy védelme közér-
dek. Sorsa ugyan sokáig függőben volt, több javaslat is született 
védettségének törlésére, s a helyén új pályaudvar építésére is. 
Annak ellenére döntött a testület a megmaradása mellett, hogy 
közvetlen környezetében valóban teljesen megújul a kerület 
képe, hiszen itt épül a 4-es metró egy szakasza, és a tervekben 
egy modern városrész kialakítása szerepel. Több mint száz-
esztendős, lepusztult, elhanyagolt épületről van szó, jelenleg 
a MÁV kezeli. Eredeti formájá-
ban, alapfunkcióját megtartva 
nem lehet felújítani, de a kiírt pá-
lyázat követelménye, hogy a ré-
gi kort idéző stílusát megtartva 
alakuljon a mába szervesen illő 
építménnyé, ami helyet adhat ét-
teremnek, galériának és más kö-
zösségi célú helyiségeknek is.  

A Bocskai út végében sokáig 
múltbéli elrettentő mementó-
ként állt a több mint évszázados 
katonai ruhagyár és raktár. Sen-

ki nem gondolta volna, hogy az 1890-es évekből itt maradt 
csúf, rozoga épület Dorottya Udvar néven hipermodern iro-
daházként kelleti magát, U alakú építészeti megoldása, ufókat 
idéző tetőkialakítása, utcaszint alatti parkolója a legkényesebb 
mai igényeket is kielégíti, annak ellenére, hogy a régi hangu-
latot sikerült beleálmodni ebbe az építészeti remekműbe.

A Citadella ugyan nem kizárólag Újbudáé, hanem a fővá-
rosé is, de bizonyos, hogy kulturális örökségünknek ez a ki-
emelkedő, világörökségi rangot kapott építménye jelenlegi 
állapotában nem maradhat. Itt minden kopott, elhanyagolt, 
talán éppen a több gazda miatt. A feladat adott: közösen kell 
tenni érte, hasznosítani. Ami azért nehéz, mert nem rendel-
kezik az alapvető infrastrukturális létesítményekkel, nincs 
megfelelő parkolási lehetőség, hiányozik a valódi kulturális 
szolgáltatások lehetősége is. A tulajdonviszonyok rendezé-
se után haladéktalanul meg kell kezdeni a műszaki mentést, 
és egy valóban exkluzív, Budapesthez méltó vendégváró hellyé 
kell a Citadellát alakítani.

A Gellérthegy szálló felöli oldalán kialakított hatalmas 
víztározó eredeti feladata megszűnt, idegenforgalmi hasz-
nosításra vár.

Újbuda szégyenfoltjának 
is nevezhető a Móricz Zsig-
mond körtéren lévő kör 
alakú, gombának nevezett 
épület. Ez a 30-as években 
épült létesítmény kedvelt 
volt az itt lakók körében, 
különféle árusok kaptak 
helyet benne, az újságo-
soktól a virágosokig, most 
viszont csaknem romok-
ban hever. A BKV és a fő-
város tulajdonából a ke-
rületébe megy át, s a helyi 
testület reményei szerint 
sikerül a benne lévő trafó-
házat a föld alá süllyesztve, 
s a közepén lévő szép egy-
kori kutat a szobraival együtt megmentve olyan kerületi attrak-
cióvá alakítani, amiben minden korosztály újra örömét leli. 

A feladat a múltat belesimítani a jelenbe, olyan módon, 
hogy a jövő újbudai lakosai is élvezni tudják. Újbuda ön-

kormányzata a menedzser 
szerepét vállalva pályáztat 
épített emlékei megóvására, 
hasznosítására, átmentésé-
re, s e tárgykörben rövide-
sen uniós pályázatoknak is 
résztvevője lesz.

(leopold)A Citadella ma A leendő Citadella egyik makettje

A „gomba” régen, amikor körbejárták 
a villamosok.

A leendő Kelenföldi pályaudvar és környéke



Ö N k o r m á n y z a t �0
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

egy bérház Makón

A helyiek által Bérpalotának nevezett ház jelenleg tépettebb 
a képen láthatónál. Vihar tépte meg. Kupolájának mintegy 
harmadáról hiányoznak a domborműves lemezek. Ideigle-
nesen kátránypapírral helyettesítettek őket. Az épület szak-
emberek által javasolt – állványozás nélküli – teljes felújítása 
drága, s bár az önkormányzat egyharmadnyi tulajdoni há-
nyada arányában hozzájárulna a költségek fedezéséhez, amíg 
a lakók nem egyeznek meg a biztosítóval, nem kezdődhet el 
a helyreállítás. Ha dr. Buzás Péter polgármester nem aján-
lotta volna figyelmembe dr. Tóth Ferenc nyugdíjas múzeum-
igazgatót, Makó díszpolgárát, többet írtam volna például 
a város három és félmilliárd forintos fürdőfejlesztéséről is, 
amelynek folyományaként a Bérpalotából akár négycsillagos 
szálloda lehet. Az épület múltjáról valóban mindent tudó 

történész viszont a jelen kér-
déseit illetően a házban la-
kó dr. Kecer Tamás nyugdíjas 
egyetemi tanárhoz ajánlott, 
s kettőjüknek – no meg né-
mi internetes nyomozásnak 
– köszönhetően, egész Makó 
(és a magyar irodalom) tör-
ténetének egy különlegesen 
érdekes részletével ismertet-
hetem meg az olvasót.

A polgármesteri tisztsé-
get 1922-től 1939-ig betöltő 
dr. Nikelszky Jenő javaslatá-
ra a helyi képviselőtestület 
megszavazta a svájci Speyer-
bankház által ajánlott hitel 
felvételét. (Erre egy 1925. évi 
törvény adott engedélyt a vi-
déki városok testületeinek, 
s közülük ötvennyolc vette 
igénybe.) A hitel felhaszná-
lásával emelt neobarokk épü-
letben az eredeti elgondolás 
szerint szállodát, éttermet, 
kávéházat, hangverseny-
termet kívántak elhelyezni, 
a földszinten üzlethelyisége-

ket, hivatali helyiségeket, a nagyterem pedig hangversenyek, 
kulturális estélyek, kamaraszínházi előadások, tánc-mulatsá-
gok tartására szolgált volna. A földszinten kapott volna helyet 
emellett az anyakönyvi hivatal, s egy nyolcvan négyzetméte-
res esketési terem. Utóbb azonban a makói testület elfogadta 
dr. Fried Ármin önkormányzati képviselő javaslatát – hogy 
tudniillik a külföldi kölcsönnel a lakásínségen enyhítsenek 
–, s így lett bérház a földszintes település kiemelkedő épü-
letéből. 

Amelyet Orth Ambrus budapesti építész tervezett, majd 
a kivitelezésére érkezett hatvan pályázat közül győztes Papp 
József építőmester átterveztetett. (A jeles vállalkozó a városi 
és megyei képviselő-testület tagja, a helyi ipartestület elnöke 
volt, 1928-tól az Ipartestületek Országos Szövetségének, 1933-
tól az Ipartestületek Országos Központjának elnöki tisztét 
is betöltötte.) A munkálatok 1927. február 26-án kezdődtek, 
s határidőre, november 1-jére befejeződtek. A helyi kőfaragók, 
asztalosok és más mesteremberek munkáját is dicsérő épület 
nem csupán – Féja Géza megfogalmazása szerint – „a költe-
kező esztendők emléke”, hanem mindmáig Makó legrepre-
zentatívabb lakóháza.

A lábánál nemrégiben el-
helyezett, a holokauszt áldo-
zataira emlékeztető három 
botlatókő egyike Fried Ár-
min nevét viseli. Pár méter-
rel arrébb áll a József Attila 
Gimnázium, előtte a költő 
szobra, s a saroképület má-

sik (a költőről elnevezett) utcájában, az aszfaltba öntve ama 
kötet borítójának dombormű mása, amely még gimnazista 
korában nyomtattatott, amikor József Attila dr. Fried Ár-
mintól kabátot kapott. (Az önkormányzati képviselő – egyik 
vezetője a makói Kossuth pártnak, amely szerinte ha nem 
is világítótoronyként, de mécsesként funkcionált; az iga-
zi, egyetlen magyar útra vezérlő fényforrásként világítván 
az éjszaka sötétjében eltévedt politikusok számára – a makói 
gimnázium tanáraként patronálta József Attilát, aki, miután 
gyámja kitagadta, feltehetően tőle kapta a magáról nyolcvan 
éve írt, diákkorára emlékeztető versében szerepeltetett ruha-
darabot: „Egy zsidó orvostól kapott / kabátot és a rokonok / 
úgy hívták: Többé-itt-ne-lássam.”)

A mindössze harminckét évet élt költő a halála után egy 
évvel – hetven éve – posztumusz Baumgarten-díjat kapott, 
tíz évvel később Kossuth-díjat, s 1964 óta az ő születésnapja 
a magyar költészet napja is. Az interneten fellelt, mellékelt, 
Makó hajdani irodalmi életét reprezentáló fénykép negyven 
évvel korábban, 1924. szeptember 18-án, három egyfelvonásos 
helyi színházi bemutatójának napján készült. 

József Attila, akit 1924. szeptember 19-én, pénteken vet-
tek fel a szegedi egyetemre, ekkor már költő. Tizenhét éve-
sen, makói gimnazistaként, 1922 decemberében jelent meg 
első kötete, a Szépség koldusa, amelynek előszavában Juhász 
Gyula az ifjú szerzőt „Isten kegyelméből való költő”-ként aján-
lotta az olvasók figyelmébe, mégpedig profetikusnak mond-
ható szavakkal: „Emberek, magyarok, íme a költő, aki indul, 
magasba és mélybe: József Attila, szeressétek és fogjátok párt-
ját neki!” 

Dr. Nikelszky Jenő polgármester

Papp József építőmester

Botlatókövek
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A képen az első sorban az előadás három szerzője áll: Juhász 
Gyula, Móra Ferenc és Réti Ödön. (Az utóbbi az idén százéves 
Nyugat című folyóirat felfedezettje volt, akinek Zorka című 
regényéről József Attila azt írta a Makói Friss Újság 1924. ja-
nuár 29-ei számában, hogy a romantikus mű részletei „meg-
döbbentő motívumai a magyar nemtörődömségnek és rövidlá-
tásnak, a romantika pedig ebben a regényben az, hogy a jók jó, 
a rosszak rossz véget nyernek”.) A hátsó sorban balról a máso-
dik a 19 éves József Attila, aki a Szegeden megjelenő Színház 
és Társaság című újság 1924. szeptember 22-ei számában ek-
ként recenzálta az előadást: „Csütörtökön este megmozdultak 
a poros makói házak, lelkes embereket csodáltak ki magukból 
a csöndes ég alá. Nini, Makó nem is olyan kicsike vidéki vá-
ros és nem is nagy falu, amilyennek eddig hittük! Makó szép, 
Makó gyönyörű, Makó lelkesedik. Karcsú tornyaival odaugrik 
kedvesei elé, úgy, hogy végérvényesen meghatódik Juhász Gyula 
is, Réti Ödön is, sőt, még az örökké mókás, kujon Móra Ferenc 
is. Értük, miattuk szökkent lombba ez a lelkesedés, a jövendő 
nagykultúrájú magyarságnak ez a mustármagja.” József At-
tila jobbján dr. Espersit János ügyvéd, függetlenségi, majd 
köztársaságpárti politikus, polgári radikális lapszerkesztő, 
irodalmi és művészeti mecénás, aki a házába fogadta be az if-
jú költőt; balján pedig Károlyi Lajos, „a Tisza-parti festészet 
Juhász Gyulája” és Vertán Endre vármegyei főjegyző, akinek 
a nevét Makón lakótelep őrzi. 

Az Espersit-ház ma is áll a városban, a benne látogatható 
irodalmi emlékkiállítás érzékelteti azt a szellemi-kulturális 
légkört és baráti társaságot, amely József Attilát, Juhász Gyu-
lát és Móra Ferencet is befogadta. A Meghitt kultúrbarlang 
nevet viseli az a helyiség, amelynek íróasztalán, foteljében 
a két költő, s vendégként a tiszteletbeli makói író alkotott. 
A Szent csönd elnevezésűben ismerkedhetnek meg a látoga-
tók Juhász Gyula makói gimnáziumi tanári éveivel, verseivel 
(„A Músa áldja ezt a szép lakot / Hol napjaim derűs örömbe 
folynak”, írta volt). És van két szoba, amely József Attila ma-
kói diákéveit és makói múzsáit mutatja be, az egyik címe, 
hogy „Új és paraszti füttyként indulok”, a másiké, hogy „Van 
itt még néhány jó idős komám”.

Az Espersit-háznál a Bérpalotának mindazonáltal nagyobb 
híre van, amit főképpen a fecskéinek köszönhet. Egy idő óta 
minden tavasztól őszig – nem tudni, miért – itt fészkel Kö-
zép-Európa második legnagyobb molnárfecske-kolóniája, 
amely egyfelől óvandó természeti érték, másfelől azonban 
fertőzési veszélyforrás. Különösen a cukrászda feletti fész-

kek lakói veszélyeztették a környezetet, részint közvetlenül 
(például, hogy belepottyantottak a fagylaltba), részint áttéte-
lesen (mivel a szennyeződés a talajról az autóforgalom miatt 
felverődő – a határérték feletti mennyiségű – szálló porból 
is a szervezetbe kerülhet). Ezért csak rész- és nem a legjobb 
megoldás, hogy az önkormányzat (az Alsó-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
engedélyével) tavaly tavasz előtt a csaknem félezer fészekből 
nyolcvanat leveretett, s hogy az eltávolítottak helyett a Bér-
palota félreesőbb részén a védett madarak számára új fészkelő 
helyeket létesíttetett. 

A fecskék ugyan egyelőre 
még nem költöztek be az új 
létesítményekbe (ezt nehéz 
lett volna megbeszélni velük), 
de az akció a kolónia számára 
megrázkódtatást nem oko-
zott. Mivel azonban a talajra 

piszkítás lehetőségét csak némileg, s csakis a legfregmentál-
tabb területen sikerült korlátozni, az épület felújításakor, eset-
leges szállodává alakításakor érdemes lenne – a házban lakó 
tudós biológus, dr. Kecer Tamás párizsi tapasztalatai alapján 
– az épített örökséghez jól illeszkedő párkányokat terveztetni 
és építtetni a fészkek alá.

Aczél Gábor

Angyaljárás egy kastélyban
Iszkaszentgyörgy Székesfehérvár Szentendréje szeretne len-
ni. Gáll Attila polgármester mondta ezt a megválasztásakor. 
A település gazdagnak tekinthető, mivel a mindössze más-
félezer lakosra öt író, költő jut, értéke továbbá a XVIII. szá-
zadban épült kastély, amelynek hasznosításáról a múlt év vé-
gén konferenciát tartottak. Ezen egy finn–magyar kulturális 
központ terve bontakozott ki, ugyanis 1944-ben, a főváros 
bombázása idején ebben a kastélyban dolgozott a finn nagy-
követség, s e történelmi eseményt felelevenítve járt itt egy finn 
üzletember, aki a konferencián már mecénásként jelent meg. 
A tanácskozás nem várt sikert hozott: az Olaszországban élő 
Pappenheim Szibillt is érdekli a kastély sorsa. Az ügyben ez év 
elején a településen járt leánya, Sybill de Mola (aki 18 éves ko-
ráig itt élt), hogy találkozzon azokkal, akik felelősséget érez-
nek az egykori családi kúria sorsáért. A kastély hasznosítá-
sára tett ajánlatot. Egy eddig hazánkban még nem képviselt, 
a katolikus egyházhoz tartozó rend elképzeléseit ismertette 

József Attila Makón A hajdani irodalmi élet reprezentánsai Az Espersit-ház ma irodalmi múzeum

Egy fecske a kolóniából
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a település képviselő-testületével. Mivel a kezelői jog elnyeré-
séhez beadott pályázat annál életképesebb, minél több lábon 
áll, így a karitatív feladatokat ellátó egyházi rend központjá-
val gazdagodhat a projekt.

Az iszkaszentgyörgyi kastélyt egy 1735-ös feljegyzés sze-
rint Amadé Antal építtette, majd az Amadék 1800-ban elad-
ták Bajzáth József veszprémi püspöknek, s az ő fia, Bajzáth 
György jelentős építkezéseket folytatott. Tőle a kastélyt lá-
nya, Valéria örökölte, aki gróf Pappenheim Sándorhoz ment 
feleségül. Fiúk, Pappenheim Siegfried a felesége – gróf Káro-
lyi Erzsébet (gróf Károlyi Mihály nővére) – hozományából 
a nyugati melléképületet teljesen felújíttatta, s ez az építkezés 
1908-ra fejeződött be. 

A II. világháború után az üresen maradt épületet a szov-
jet csapatok kórháznak használták, majd görög menekültek 
lakták, rövid ideig üdülő volt, az ’50-es évek végén munkás-
szálló. A ’60-as évek elején a községi tanács kezelésébe került, 
itt működött a tanácsi hivatal, a rendőrőrs, a gyógyszertár, 
a postahivatal, egy vegyesbolt, a művelődési ház is itt kapott 
helyet klubokkal, könyvtárral, mozival, itt volt az OTP helyi 
fiókja, egy autójavító vállalat, a gyermekgondozó, az iskola, 
valamint itt lakott tíz család: pedagógusok, egészségügyi dol-
gozók szolgálati, illetve bérlakásban. 

Az épület 1985-ös felújításakor a tetőszerkezetet lecserélték. 
Az önkormányzati hivatal kiköltözésével 1995-ben a teljesen 
felújított barokk szárny üressé vált, és a Kincstári Vagyonke-
zelő Igazgatóság kezelésébe került. Az idei Szent György na-
pok alkalmából itt nyílt meg Aknay János kiállítása, amelyet 
helybeliek angyaljárásnak neveznek. (A szentendrei festő, le-
gendássá vált művészeti mozgalmak alapítója és aktív részese, 
1996-ban már kiállított a faluban – akkor készítette Angyal 

című ceruzarajzát –, 
nonfiguratív angya-
lai azóta emberi ala-
kot öltöttek, ő maga 
pedig a Köztársasági 
Érdemrend Lovagke-
resztjének és a Mun-
kácsy-díjnak lett a bir-
tokosa, jövőre lesz 
hatvan éves, amikor 
életmű-kiállításának 
Magyarország egyik 
legnagyobb galériája, 
a Leonardo da Vin-
ci tárlat színhelye, 
a debreceni Modern 
és Kortárs Művészeti 
Centrum ad helyet.) 

A Pappenheim-kastély angol parkja egyedülálló volt egy-
kor: szobrok, diadalívek, kilátótorony, medencék gazdagítot-
ták. A páratlan kastélykert felújítását tervbe vették, tanulmány 
készült, miként lehetne visszaállítani az eredeti állapotot.

J. K. – A. G.

Mezôföldi ékességek
Talán a földrajzi meghatározottság lehet az oka, hogy Fejér 
megye 18 kastéllyal büszkélkedhet. Ezen örökség adomány 
és teher egyszerre, hiszen az ódon épületek sora turisztikai 
vonzerőként kihasználható adottság, megőrzésük, felújításuk 
azonban igen sokba kerül. A Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal javaslatára januárban újabb műemlék-épületek kaptak 
védettséget, 101 ingatlannal gazdagodott a jelenleg 12 ezres 
építészeti kincs.

A most műemléki vé-
dettséget kapott épületek 
közé tartozik a mező-
szilasi Zsembery-kúria. 
Az épületet az 1800-as 
években emelték, majd 
sokáig ott élt Zsembery 
Jenő állatorvos, a ház ró-
la kapta a nevét. Hasonlóképp nevezik a ház mögötti hegyol-
dalt, amely egykor parkosított sétány volt, valamint a ma in-
kább csak bozótos területet, ahol egykoron csónakázni és hor-
gászni lehetett. Az épületet a háborút követően államosították, 
ma a Mezőföld Mezőgazdasági Szövetkezet tulajdona.

A kastélyok közül van néhány, amelyiknek sokáig nem 
volt funkciója, köztük a Válon található Ürményi-kastély-
nak, napjainkra azonban rendeződött az impozáns épület 
sorsa, nemhiába próbálkozott a település a megmentésével, 
funkciójának kiteljesítésével. A kastélyt Ürményi József Pest 
megyei kormányzó építtette a XVIII. században, s annak el-
lenére, hogy személyében a magyarországi kincstárnokot is 
tisztelhették, a takarékos építészeti megoldásokat részesítette 
előnyben. „Megelégedett azzal, hogy a jezsuiták egykori papi 
házát egy emelettel magasabbra építtette” – írta róla Rados 
Jenő műegyetemi professzor 1939-ben megjelent, kastélyok-
ról szóló könyvében. Az U alakú, emeletes épület a copf stílus 
legkésőbbi elemeit mutatja, a vasrácsos erkély finom részle-
teket tartalmaz, emlékeztetve a fehérvári püspöki palotára. 
A kastély többféle célt szolgált már, volt német katonai szállás-
hely, hadikórház. Az 1961-es és 1969-es tatarozását követően 
a mezőgazdasági szakiskola kapott helyet benne. A település 
önerőből nem tudta volna megőrizni értékes épületét, ezért az 
önkormányzat a kastély hasznosítására bartel-megállapodást 
kötött egy társasággal, amely az épület használatáért cserébe 
faluházat és községi konyhát épített fel a településen.  jkAknay János Angyal című ceruzarajza
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ozá
sok Az olaszországi Pisában tartották 2008. feb-

ruár 20-21-én az Európai Települések és Ré-
giók Tanácsa (CEMR) egyik projektjének zá-
rókonferenciáját. A nők és a férfiak egyen-
lőségét szorgalmazó karta megalkotásáról 

és terjesztéséről szóló európai szintű projekt eme utolsó ta-
lálkozóján Magyarországot a TÖOSZ polgármesternői tago-
zatának elnöke, Zsíros Sándorné, Alsózsolca polgármestere, 
a dokumentumban foglaltakhoz csatlakozó első magyar ön-
kormányzat képviseletében Sinkó Vilmosné, Zebegény pol-
gármestere, valamint Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi 
titkára képviselte.

NEgYEDSZÁZAD
hÖLgYVÁLASZA

Zsíros Sándorné, Sinkó Vilmosné és Sabján Katalin a CEMR projektzáró konferenciáján, Pisában

 A pisai konferencia záródo-
kumentumának megfogalmazá-
sában résztvevő, mintegy négy-
százötven  polgármester asszony 
felszólította az Európai Unió tiszt-
ségviselőit, hogy tegyenek többet 
a nők és a férfiak egyenlő esélyei-
nek megteremtéséért. A polgár-
mesternők elismerték az unió ed-
digi pozitív szerepét ebben a fo-
lyamatban, és üdvözölték a tényt, 
hogy a Lisszaboni Szerződésnek 
az Európai Unió egyik közösségi 

értékeként lett része a nők és fér-
fiak esélyegyenlősége. Hiányolták 
viszont, hogy az Európai Bizott-
ságnak nincsen a kartában fog-
laltak európai érvényesítését tá-
mogató programja. 

A konferenciát azért tartották 
Pisában, mert negyedszázaddal 
korábban ugyancsak ebben az 
észak-olasz kisvárosban határoz-
tak összefogásukról a CEMR női 
választott képviselői. Mégpedig 
korántsem egyfajta feminista ér-

dekérvényesítés szolgálatában tet-
ték ezt, hanem, hogy az önkor-
mányzati szférában közéleti sze-
repet vállaló politikusnők – az eu-
rópai folyamatokhoz kapcsolód-
va – a nemek közötti egyenlőség 
megteremtéséért is tevékenyked-
jenek. 

Az alábbiakban az immár ne-
gyedszázados küzdelem nemzet-
közi eseményeit és eredményeit 
vázoljuk. 

1983
Fausta Giani Cecchini, Pisa tar-
tományi elnökének kezdemé-
nyezésére szervezett, Az európai 
társadalom megújításáért című 
konferencián kétszáz polgármes-
ternő a kiegyensúlyozott fejlő-
dés érdekében három fő pontban 
foglalta össze a szükséges teendő-
ket: 1. a nőknek részt kell venni-
ük a helyi és regionális választott 
testületekben, 2. az európai intéz-
ményeknek támogatniuk kell az 
egyenlő esélyeket, 3. az európai 
politikáknak hatással kell lenniük 
a helyi és regionális önkormány-
zatokra. 

1986
Spanyolország és Portugália uni-
ós csatlakozásának esztendejében 
a Saint Jacques de Compostelle 
városában tartott konferencián 
résztvevő háromszáz polgármes-
ternő többek között az Európa 
Unió 1986. és 1990. közötti idő-
szak tervezett esélyegyenlőségi 
politikáit megvitatva kérte, hogy 
az új szerződésbe kerüljön bele 
a nők és férfiak közötti egyenlő-
ség elve. 

1988
A helyi önkormányzat által kezde-
ményezett, Antwerpenben tartott 
konferencia résztvevői az európai 
helyi és regionális önkormányza-
toknak a korszak társadalmi ki-
hívásaival szembeni felelősségé-
ről tárgyaltak. A vita középpont-
jában az 1992-ben létrejövő Egy-
séges Piac és az önkormányzatok 
kapcsolata állt; különös tekintet-
tel az ifjúsági kezdeményezésekre 
és az olyan a helyi problémákra, 
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amilyen az erőszak a városokban, 
avagy amilyen a bevándorló nők 
integrációja.

1992
A németországi Heidelbergben 
tartott negyedik találkozón meg-
alakult a CEMR helyi és regionális 
választott női képviselők bizott-
sága azokból a helyi és regionális 
szinten tevékenykedő politikus-
nőkből, akiknek jelentős szerepük 
a nemzeti önkormányzati szövet-
ségekben az egyenlő esélyek meg-
teremtésében, valamint az Euró-
pai Unió intézményének építésé-
ben, amely a Maastrichti Szerző-
déssel elismerte a szubszidiaritás 
elvét, s amely az állampolgárok-
hoz legközelebb levő demokrácia 
fejlődését támogatja. 

Az új bizottság fő küldetésként 
vállalta a nők közéleti szerepválla-
lása növelésének, valamint az eu-
rópai intézményrendszerben be-
töltött szerepük megerősítésének 
segítését. 

Tevékenységének célja Közép- 
és Kelet-Európa helyi önkor-
mányzataival való kapcsolatfel-
vétel volt, valamint azok (például 
Cieszyn, Maribor, Ostrava, Dub-
lin, Tallinn és Szófia önkormány-
zatainak) felkészítése az Európai 
Unióban való tagságra.

2000
Nyolcezer nő részvételével tar-
tották meg A nő 2000-ben: nemi 
esélyegyenlőség, fejlődés és béke 
a XXI. században című ENSZ kon-
ferenciát, amelyen a CEMR dele-
gációja elismerte, hogy az úgyne-
vezett „Beijing+5” akcióterv vég-
rehajtásában a helyi önkormány-
zatoknak jelentős a szerepe.

1996
Az Európai Uniótól nyert támoga-
tás révén az Európai Települések 
és Régiók Tanácsa – harmincnégy 
ország ezerhatszáz női választott 
képviselőjének részvételével – 
a bizottságot hálózattá fejlesztette, 
amely lényegében a tapasztalatok 
és az információk egymással való 
megosztását tűzte ki célul. 

Harmincnégy ország statisztikái alapján a pisai konfe-
renciára készült el a nők közéleti szerepvállalásainak 
arányait dokumentáló grafikon. Ami nem szerepel rajta, 
de európai tény: minél többen lakják egy települést, an-
nál ritkábban választanak nőt polgármesternek maguk 
közül. A választott funkcióknak a grafikonon szemre-
vételezhető adatai azonban arra is utalnak, hogy szin-
te minden országban kisebb a polgármesternők ará-
nya, mint az országos és helyi képviselőkké választott 
hölgyeké. Ez alól csak Lettország a kivétel. De nagyobb 
arányban választottak polgármesternőket a parlamenti 
honanyák arányánál Lettország mellett Csehországban, 
Szlovákiában és Magyarországon is. Ami nem önmagá-
ban való érték, hiszen nem attól jobb vagy rosszabb egy 
településvezető, hogy melyik nemhez tartozik. Termé-
szetesen férfi vezetés mellett is javulhat a nők helyzete 
egy településen, de a nők érdekeinek, jogainak érvénye-
süléséért nekik is tanácsos beleszólni az életükről szóló 
döntésekbe. És talán nem véletlen, hogy a nők és férfiak 
esélyegyenlőségét szorgalmazó európai kartához Ma-
gyarország 3194 települési önkormányzata közül a csat-
lakozott Alsózsolcaé, Magyarmecskéé, Ormosbányáé 
és Zebegényé hölgy a polgármestere. 
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Az Arno és a két partja
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2004
Párizsban megalakult a Városok 
és Helyi Önkormányzatok Világ-
szövetsége, amelynek a CEMR lett 
az európai szekciója. 

2005
Megszületett az Esélyegyenlőség 
Városa című projekt, amelyben 
egy elképzelt város leírása sze-
repel. Ebben a városban a helyi 
politika minden tekintetben arra 
törekszik, hogy a nők és férfiak 
egyenlősége szempontjából ideális 
állapot jöjjön létre. Aztán a CEMR 
hálózatának tagjai a helyi és re-
gionális önkormányzatokat arra 
buzdították, hogy vállaljanak po-
litikai elkötelezettséget egy ilyen 
város megvalósításáért, és csatla-
kozzanak a projekt végeredmé-
nyeként elkészült kartához. Ehhez 
a kartához az Európai Bizottság 5. 
Közösségi Akcióterve finanszíro-
zásának köszönhetően 600 önkor-
mányzat csatlakozott.  

2008
Pisában a helyi szintű esélyegyen-
lőségi tevékenységeket is értékel-
ték. A konferencián felszólaló An-
na Záborska, az Európai Parla-
ment Női jogok és esélyegyenlőség 
Bizottságának elnöke sajnálkozott 
amiatt, hogy az Európai Bizottság 
nem támogatja tovább a projektet, 
egyszersmind biztosította a részt-
vevőket arról, hogy a parlament 
munkájában igyekeznek támogat-
ni az esélyegyenlőség érvényesü-
lését helyi szinten is. 

A pisai rendezvényen a CEMR 
bizottságában 2002-től elnöklő 
Vicenta Bosch Palanca átadta he-
lyét Rennes alpolgármester asszo-
nyának, Jocelyne Bougeard-nak. 

Ebben a bizottságban a magyar-
országi önkormányzati szövetsé-
geket megbízásukból Zsíros Sán-
dorné, Alsózsolca polgármestere, 
a TÖOSZ polgármesteri tagozatá-
nak elnöke képviseli.

 Sabján Katalin

Elnökváltás: Vicenta Bosch Palanca és Jocelyne Bougeard

A ferde torony

A nők részvételi aránya a politikában 
helyi és országos szinten
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A TÖOSZ KÖLCSÖNE
TELEPÜLéSI

ÖNKORMÁNYZATOKNAK
A cigányok társadalmi helyzeté-
nek gyökeres megváltoztatását 
célzó, tízesztendős Roma Integ-
ráció Évtizede Program jegyében 
a Nyílt Társadalom Intézet Ala-
pítvány és az Open Society Arhi-
ves által meghirdetett nemzetkö-
zi online fotópályázatra érkezett 
alkotások egy részéből tárlat lesz 
a TÖOSZ néhány tagönkormány-
zatának településén. 

A verseny és a beérkezett alko-
tásokból rendezett tavaly őszi fő-
városi kiállítás címe CHACHIPE 
(ejtsd: csácsipe) volt, amely roma 
nyelven igazságot, valóságot s leg-
újabban jogot is jelent. 

Nemrégiben e kiállítás fotóiból 
nyílt módja a TÖOSZ-nak – a pá-
lyázat kiíróival és a budapesti ki-
állítás rendezőivel kötött szerző-
dés alapján – válogatást ajánlani 
az igénylőknek, akik ingyen kap-
ják meg a képeket és a szállítá-
si költséget se kell megfizetniük. 
Az estleges időtartami egyezések 
miatt két kollekció összeállításá-

ban és szállításában egyezett meg 
partnereivel. Ezt jól tette, mert 
bár a március végi jelentkezési 
határidőig a vártnál kevesebben 
jelentették be Chachipe-fogadási 
szándékukat, a tárlatnak helyet 
kínáló önkormányzatok néme-
lyikénél így is egymásba csúszik 
a tervezett kiállítás időtartama. 
Mivel a két kollekció már össze-
állt, egyszerre két helyen is lehet 
kiállítás. És noha a szerződésben 
foglaltak szerint a TÖOSZ part-
nerei az alább felsorolt települé-
seken már teljesítik vállalt kötele-
zettségeiket (május 5. és 18. között 
Acsa, május 5. és 25. között Sziget-
újfalu, május 29. és június 12. kö-
zött Szentendre, július 4. és július 
27. között Pácin, július 7. és július 
18. között Hidvégardó, augusz-
tus 29. és szeptember 18. között 
Edde, szeptember 22. és október 
5. között Alsózsolca, október 8. 
és október 22. között Gyulaj ön-
kormányzata ad helyet a tárlat-
nak), ha lehetséges, készséggel 
kielégítenek további igényeket.  
Mint ahogy a Chachipe-kiállítás 
jövő évi megrendezésére vállalko-
zó Somogy megyei önkormányzat 
kérésének is eleget tesznek. 

A TÖOSZ partnerei mind-
azonáltal főképpen kistelepülési 
önkormányzatok további érdek-
lődésre-igényére számítanak, de 
mindenhova szállítanak, ahol 
az esélyegyenlőség gondolatisá-
gát a szavak szintjén túl érdemes 
és szükséges elmélyíteni. Teri boldog

Leányanya

Öregapó
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ha egy alternatív életformát meg-
valósítani kívánó közösség költö-
zik be, ahogyan ez történt elnép-
telenedésével elsőként elhíresült 
Gyűrűfű esetében, amely ökofalu 
lett. Új lakói magasan kvalifikált, 
értelmiségiek és családosok; ná-
luk tudatos és értékalapú kiköl-
tözésről van szó, sikeres érdekér-
vényesítéssel, közösségszervező 
és marketingtevékenységgel. Így 
pályázati erőforrásokat is képe-
sek voltak bevonni. Az átalakulás 
harmadik útja a szuburbanizáci-
ós jellegű kiköltözés. Lakosság-
szám-gyarapodást és megújulást 
hoznak a településekre a városi, 
jórészt középosztálybeliek, akik-
nek nagy része ingázni fog erede-
ti lakóhelyére és munkahelyére. 
A negyedik megfigyelt átalaku-
lási irány a szociálisan hátrányos 
helyzetű népesség beköltözése.  
Számukra az alacsony ingatlanár 
és az olcsóbb megélhetés reménye 
teszi ezt lehetővé. Kimondottan 
szegények, többségük cigány. Ál-
talában az alapvető infrastruk-
túra hiánya, a kicsit rossz időben 
már megközelíthetetlenség jelenti 
a gettósodást, az ott élők számára 

– Mi a települési népességvesz-
tés oka?

– A mai helyzet a 60-as évek 
téeszesítésének és a 70-es, 80-as 
évek körzetesítő településpolitiká-
jának a következménye. A közsé-
gi intézmények leépülése és a fia-
talok elvándorlása már bekövet-
kezett a rendszerváltozás idejé-
re. Ekkorra már annyira eltorzult 
egyes települések korszerkezete, 
hogy a tartós népességfogyásuk 
szinte be volt programozva.

– Megváltoztatható-e ez a ten-
dencia?

– A jelenlegi törpefalvak jelen-
tős része hasonló problémákkal 
fog küszködni, esetleg már ma is 
ezt teszi. Többségüknél a hagyo-
mányos települési funkció meg-
szűnik. A népesség elfogyása kö-
vetkeztében a teljes fizikai meg-
szűnéstől az üdülőfaluvá alaku-
lásig sok minden elképzelhető. 
Négy jellegzetes utat találtunk, 
amelyek keveredhetnek is, és idő-
vel más és más válhat meghatáro-
zóvá az átalakulás során. Az egyik 
az üdülés, rekreáció, turizmus, 
mint új funkció, vagyis üdülő-
faluvá válik a település. A másik, 

a térbeli-társadalmi szegregáció 
veszélyét.

– Van-e, lehet-e szerepük a hely-
zet megváltoztatásában a helyi 
erőforrásoknak?

– Van is és lehet is. A pia-
ci szemlélet egyre erőteljesebb, 
mivel a nem nyereséges szolgál-
tatókat egyre kevesebb formális 
(például törvényekben és írásos 
megállapodásokban rögzített) 
és informális (i lyen a hagyo-
mány) ellátási kötelezettség ter-
heli. Az alapintézmények műkö-
dése, működtetése meghatározott 
népességszámot feltételez. Azon-
ban megjelennek és igen jó haté-
konysággal működnek a „helyet-
tesítő”, nem piaci szolgáltatások, 
amilyen például a falugondnoki 
szolgálat. Felértékelődött a helyi 
erőforrások szerepe az ellátó-há-
lózat működtetésében. A fejlesz-
tések a legkisebb településeknél 
az új beköltözők érdekérvénye-
sítő képességének köszönhetően 
valósultak meg. A források meg-
szerzése szempontjából már ke-
vesebbet számít a lakók száma, 
vagy a település jogi státusa, mint 
egy-egy civil szervezet érdekérvé-
nyesítő képessége. Jó néhány tele-
pülés önkormányzata ezért próbál 
tudatosan városi középosztálybeli 
kitelepülő családokat a falvaik-
ba csábítani, bár ez tíz közül csak 
egynek sikerül. A gettósodó térsé-
gekben még rosszabb ez az arány. 
A szegény, sokgyermekes családok 
beköltözése jobbára csak az elnép-
telenedő kistelepülés demográfiai 
trendjén képes fordítani, a veszé-
lyeztetettségén ritkán. 

A népességfogyás megpecsétel-
heti az aprófalvak sorsát. Kapi-
tány Balázs, a KSH Népességtu-
dományi Kutatóintézetének tu-
dományos titkára négy-ötszáz-

ra becsüli a rövidtávon is veszélyeztetett jövőjű 
magyarországi települések számát. Nemrégiben 
Ignits Györgyivel közösen Baranyában tanul-
mányozta a népességvesztő falvakat. Munkatár-
sunk, Hajós Anna kérdéseire válaszolva e falvak 
lehetséges sorsáról is kifejtette álláspontját.

FOgYÓBAN 
a népesség
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Gigében
Gigében négyszázan élnek. Nyolcvanhat óvodás és álta-
lános iskolás kerekedik fel reggelente, hogy Kaposfőre, 
illetve Csökölybe vigye őket a busz. Koszti Sándor pol-
gármester szeretné, hogy legalább az ovisokat ne kell-
jen más faluba szállítaniuk. Van egy kész pályázatuk 
az óvoda kialakítására. Az önkormányzati tulajdonban 
lévő, egykori katolikus iskola épülete átalakítva, felújítva 
és kibővítve kiváló lenne erre a célra. Az intézményekre 
vonatkozó cselekvési tervben is az áll: ilyen magas gye-
reklétszám mellett helyben kellene oviba járatni a lur-
kókat, sőt, indokolt volna az 1–2 osztályt is összevontan 
helyben tanítani. A gát csupán a hiányzó pénz, hiszen 
nem nyertek a pályázaton, de a polgármester megpró-
bálja tovább ütni a vasat. Mivel 1990 óta a lakosságszám 
nyolcvannal gyarapodott. A lakosság hetven százaléka 
cigány. Ezért aztán az aluliskolázottság, és az ebből fa-
kadó munkanélküliség jellemzi a falut. Havonta 2 millió 
forintot fizet ki segélyekre az önkormányzat. S hogy há-
nyan dolgoznak az aktívak közül? A polgármester – aki 
szerint mindössze tizenöten járnak be kaposvári mun-
kahelyükre – a munkanélküliségi rátát már nem mer-
te megmondani.

Egyébként a kilencéves falugondnoki buszuk már igen-
csak megérett a cserére. Ha viszont sikerül újat vásá-
rolni, az ÁFÁ-ja elviszi a fejlesztésre szánt pénz három-
negyedét. 

A nehézségek ellenére is megpróbál talpon maradni 
Gige. A „multifunkcionálissá” tett polgármesteri hiva-
talba a meglévő két számítógép mellé újabb négyet si-
került beállítania az önkormányzatnak április elején, 
és a kadarkúti mozgókönyvtár, illetve a helyi kisebbségi 
önkormányzat jóvoltából is idekerült még egy-egy gép. 
Így aztán nagy a forgalom a hivatalban.

Böhönyén
A 2450 lelkes Böhönyén – legalábbis az utóbbi évek ada-
tai alapján – megállt a népességfogyás. Egy ideje stagnál 
a lakosságszám, és mintegy négyszázhatvanan vannak 
a 18 éven aluliak. Óvoda, iskola működik a nagyközség-
ben, ahova a helybeli gyerekeken kívül nemeskisfaludi, 
szenyéri, tapsonyi, nagyszakácsi és vései diákok is jár-
nak, akik művészeti iskolában is kiteljesíthetik tehetsé-
güket. Dr. Szijártó Henrik polgármestertől megtudtuk: 
az integrált oktatásra beadták pályázatukat. A szolgálta-
tórendszer színvonalának emelésére törekszenek, amely 
egy 800 milliós pályázatból valósulhatna meg. 

Hosszú távra terveznek. Pályáznak egy mikrotérségi 
egészségügyi, szociális, alapellátási központra, amely-
hez 250 millió forintra lenne szükségük. A polgármester 
örülne, ha a fiatalok kedvet kapnának a letelepedésre; 
az önkormányzat néhány kedvezményes telekkel segíte-
né őket, mint ahogy a munkahelyteremtést is szem előtt 
tartja, és folyamatosan lobbizik azért, hogy helyben is 
létesüljenek új munkahelyek. A polgármester ugyan Pé-
csett született, de már húsz éve Böhönyön él. Megszerette 
a települést és azt vallja: otthont bárhol lehet teremteni. 
Neki és családjának pedig Böhönye megfelelő élettér. 

A tavaly indított Négy évszak elnevezésű kulturális 
fesztiválsorozat – amelynek előkészítésébe és lebonyolítá-
sába a fiatalokat, az intézményeket és a civilszervezeteket 
egyaránt bevonták – beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket, és ebben az esztendőben is megrendezik a sokakat 
vonzó, látványos programsort. A közelmúltban egy új 
ifjúsági egyesület alakult, amit a polgármester kedvező 
jelnek tekint, mivel egy települést a létrehozott közös-
ségei éltetnek. 

Lőrincz Sándor

Tetétlenen
A kivülálló számára furcsa nevű községben pár éve nagy 
port vert fel a helyi önkormányzat akciója. Meghirdet-
ték, hogy egy forintért mérnek ki telkeket azoknak a fia-
taloknak, akik vállalják, hogy Tetétlenen telepednek le. 
Az önkormányzat ezzel próbálta elejét venni a falu el-
öregedésének, amely – mint annyi más magyarországi 
településen – láthatólag itt is fenyeget. 

Lett is nagy érdeklődés a hír nyomán. Miután az írott 
és elektronikus sajtó is bemutatta az akciót, Debrecen-
ből, de még Budapestről is jöttek leendő vásárlók. A nagy 
felbolydulásra fel is készült az önkormányzat. Úgy ter-
vezték, hogy hetven telket mérnek ki. Igaz, először úgy 
látszott, hogy ennél jóval többen szeretnének földhöz jut-
ni. A jelentkezőknek egyetlen feltételt szabtak. Négy év 
alatt fel kell építeniük egy házat az egy forintért kapott 
telekre. Ha ez nem sikerül, a telek továbbra is az önkor-
mányzat tulajdonában marad. Az akció azonban siker-
telennek bizonyult.

Végül is senki sem jutott el odáig, hogy tetétlenivé 
váljon. Ki ilyen, ki olyan okok miatt lépett vissza a le-
telepedéstől. Manapság inkább a munkahelyteremtés 
látszik járhatóbb útnak, amely bár nem gyarapítja más-
félezer községbeli lakos lélekszámát, de remélhetően 
megakadályozza a munkaképesek elvándorlását. Meg-
történt ugyanis egy népszavazás, amely igent mondott 
az akkumulátorbontó és a műtrágya-csomagoló üzem 
létesítésére. Mindkét vállalkozás tulajdonosa többször 
is megnyugtatta a tetétlenieket: egyik üzemnek sem 
lesz környezetszennyező hatása, mert a legkorszerűbb 
technológiát valósítják meg. Ha minden igaz, azon a te-
rületen, amelyen néhány éve az egyforintos telkeket ki-
mérték.  Gőz József

Sámsonházán 
A 283 lelket számláló falura az utóbbi években kevésbé 
jellemző az elvándorlás, Alapi Ferencné alpolgármester 
asszony szóhasználatával élve, a sámsonházaiak „gyöke-
resek”. A korábbi elkötözők főképp Pásztóra, Salgótar-
jánba és a fővárosba tették át székhelyüket. Aki vissza-
jön, az már felnőttként teszi ezt. A felsőfokú végzettséget 
szerzettek visszaáramlása azonban itt se jellemző. A falu 
lakosai közt többségben vannak az időskorúak, akik az 
alacsony nyugdíj miatt megkeseredtek, társadalmi akti-
vitásukból sokat vesztettek. 

A képzett munkaerő elvándorlása nem volt meglepetés 
– mondja az alpolgármester –, de a szakmunkások na-
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gyon hiányoznak. Hogy falun ne legyen kőműves, ács, 
szobafestő, vízvezetékszerelő… Márpedig ez a helyzet 
nálunk.

Az önkormányzat az idegenforgalmat választotta me-
nekülő útnak. Alapi Ferencné szerint egy leromlott ál-
lapotú parasztház, a rendezetlen utcakép el tudja venni 
az ember kedvét a falu meglátogatásától és az egy-két 
vendégéjszaka eltöltésétől is. 

Gazdasági bevételeket és új munkahelyeket a turizmus 
fejlesztésétől várják, amely a gasztronómiai hagyomá-
nyok felelevenítése révén hozzájárulhat a mezőgazdaság 
– lassú és töredékes – újjáéledéséhez. Jelenleg Sámson-
házán a falusi és a második lakásos turizmus a jellemző, 
az utóbbi időben főképp budapestiek vásároltak üresen 
maradt épületeket.

Az elöregedés országos, sőt, kontinentális folyamatá-
nak ellenszer-orvosságának itt a helyben eltölthető idő 
hasznossá tételét tartják. Amennyiben az emberek szo-
cio-kulturális igényei kielégíttetnek az adott településen, 
akkor ott örömmel marad és marasztalja a felnövekvő 
generációt is. Holp Judit

encsencsen
A 2050 lakosú Encsencs jegyzője, Nagy László elmondta, 
hogy a község lakosságának létszáma tíz éve viszonylag 
stabil. A születések száma 1987. és 2007. között 53 és 30, 
a halálozásé pedig 21 és 29 között ingadozott. A jegyző 
szerint aggodalomra ad okot, hogy a jelenlegi fiatalok kö-
zül kevés az aktív dolgozó és adófizető állampolgár.

– Az iskolát elvégző fiatalok 70–80 százaléka elköltözik 
Encsencsről – mondta. – Helyben az elöregedő, a nyug-
díjkorhatárhoz közelítő lakosok maradnak. Többségében 
a nagy létszámú cigányság köréből pótlódnak az elköl-
tözők. Jelenleg, az iskolásoknak 55–60, az óvodásoknak 
70–75 százaléka cigány. 

A középiskolai, vagy annál magasabb végzettségűek 
kevésbé problémás és jobban fizető helyeken építkeznek, 
telepednek le, vállalnak munkát, s nyugodtabb környe-
zetben taníttatják gyermekeiket. A jegyző szerint a leg-
több, amit a kormány tehet, hogy viszonylag kulturált 
településkép kialakításhoz próbál segítséget nyújtani. De 
ehhez elengedhetetlen a lakosság részvétele. Encsencsen 
azonban 150 családnál a részvételi szándék apró jeleit se 
lehet felfedezni. Pedig a szennyvízcsatorna kivételével 
– amely az elkövetkező 1-2-3 évben valósul meg – min-
den adott a normális, kulturált élethez. A polgármesteri 
hivatal az intézményei, az infrastruktúra és a telepü-
léskép javításával is ösztönzi az embereket a helyben 
maradásra. Közösségi szolgáltató központ épül, amely-
ben házasságkötő termet alakítanak ki, ott kapnak he-
lyet a civil szervezetek, egyesületek, a kisebbségi ön-
kormányzat képviselői, a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálat aktivistái… Az általános iskolában 170 milliós 
költséggel ebédlőt hoznak létre, vizesblokkot építenek, 
korszerűsítik a fűtést, kicserélik az ajtókat, ablakokat. 
Encsencs költségvetése 440 millió forint körül van. Ha 
a pályázatok sikeresek lesznek, akkor az egymilliárd 
egyszázmillió. Ezek benyújtott és befogadott pályáza-

tok. Az önkormányzat a jelenlegi kondíciókkal is képes 
bő 600–700 milliós beruházás megvalósítására. Ha nem 
nyernek semmit, mindössze 2,5 millió forintra zsugo-
rodik a mozgásterük, ami lakosonként 10 ezer forint. 
A többi pénz „le van osztva” a világítás, a bér, a járulék, 
a közszolgáltatás kifizetésére, az energiára.

A szociális kiadásokat egyharmaddal kívánják csök-
kenteni. Hogy emiatt hány pernek-panasznak néznek 
elébe, nem tudják. A foglalkoztatásban úgy tudnának 
előre lépni, ha lenne szennyvízvezeték. Ekkor termelő 
vállalkozás is idetelepülhetne. Nyírbogát és Encsencs 
között műút megépítését tervezik. Ez ahhoz kell, hogy 
a Nagykállónál már meglévő autópálya Nyírbátor kiik-
tatásával, rövid úton, hamarabb elérhető legyen. Szűnjön 
meg Encsencs zsáktelepülés jellege. Az itteni vállalkozá-
sokat működtetők – az egy-két boltost és mezőgazdasági 
vállalkozót leszámítva – nem helybeliek. 

Itt nincs gyógyvíz, s nincs olyan természeti, vagy épí-
tett érték, amely jelentős számú turistát vonzana. De 
a falunak más községekhez mérten viszonylag kedvező 
a foglalkoztatási helyzete, mert vannak termelő üzemek, 
amelyek jelentős számú csökkent munkaképességű em-
bernek is munkát adnak. Az önkormányzat közös pá-
lyázatok révén és egyéb módon is segíti a vállalkozókat.

Pócspetrin
Az 1761 lelkes Pócspetri lakossága fogy, a falut 1975-ben 
két és félezren lakták. A település lakossága elöregedőben 
van, részint azért, mert az egyre jobb életkörülmények-
nek, a technikai fejlődésnek, valamint az orvosok gyógyí-
tó munkájának köszönhetően az életkor hosszabbodik. 
Részint azért, mert a fiatalok elvándorolnak. Az iskolát 
elvégzők közül kevesen maradnak a faluban. Többnyire 
Nyíregyházára, Nyírbátorba és Debrecenbe költöznek. 
A kihalt öregek házai ott maradnak, s tönkremennek.. 
Pócspetri lakossága a hátrányos helyzetű rétegből pót-
lódik. A cigányság lakossági aránya jelentősen nőtt, ma 
már eléri a 12 százalékot. 

Pataki László Pócspetri polgármesterének a helyzet 
javítását illetően van javaslata, amit már több fórumon 
ismertetett. Eszerint a kommunikációs eszközök révén 
és más módon is szorgalmazni kell, hogy mindenki csak 
annyi gyereket vállaljon, amennyit tisztességgel fel tud 
nevelni. Úgy véli, a társadalom szóban forgó rétege csak 
pénzzel ösztönözhető családtervezésre. A polgármester 
különös meggyőződése, hogy kínai szociálpolitikát kel-
lene bevezetni: egy gyerek után is járjon annyi támo-
gatást, amennyi most négyre. Két gyerek után annyi, 
mint most a négy után járónak a fele, a harmadik után 
pedig ne járjon több, mint amennyi kettő után jár. Sze-
rinte ennek okán s az évtizedek múltán a gyerekek jobb 
körülmények között nevelkedhetnének. A család job-
ban megteremthetné a gyerekek fejlődéséhez szükséges 
anyagi-szellemi ellátást. Ha ez nem történik meg, akkor 
a hátrányos helyzetű réteg nem zárkózik fel, s a jelenlegi 
viszonyok között a terhet viselő középréteg is hátrányos 
helyzetűvé válik. 

Cselényi György
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Simaságon
Molnár László simasági polgármester arról beszélt, hogy 
a faluban egyre fogy a lakosság, ami egyenes következ-
ménye annak is, hogy egyre kevesebb gyerek születik. Je-
lenleg 611 lelkes a falu, az itt lakók harmada 60 év feletti. 
Három éve megszűnt az iskola, tavaly pedig az óvoda is. 
Most mindössze tíz óvodás korú gyermek él a települé-
sen. Inkább az elvándorlás, mint a betelepülés jellem-
ző, bár lenne eladó ház és telek is. A külföldiek – főként 
Bükfürdő közelsége miatt - elég sok ingatlant megvásá-
roltak Simaságon is, amelyektől most szeretnének meg-
szabadulni.

Lendvai Emil 

Csopakon 
A Balaton északi partján fekvő kistelepülések lélekszáma 
fokozatosan növekszik, sokan jelentkeznek be – főként 
nyugdíjba menetel után – állandó lakosként a korábban 
nyaralóként használt épületekbe. 

Így van ez Csopakon is, ahol elsősorban a betelepülők-
nek köszönhetően nőtt a lakosságszám 1900 fölé. Mind-
emellett az utóbbi időben kedvezően alakult a születések 
száma, így az elavult óvoda helyett pályázati támogatás-
sal az önkormányzat újat szeretne kialakítani, s korsze-
rűsíti az általános iskolát is. Tizenhat lakás építésére al-
kalmas területet alakított ki fiatal házasok részére, s a be-
költözőknek a telek árát csak akkor kell megtéríteni, ha 
egy bizonyos idő után értékesíteni akarják a lakást. Egy-
re több sportolási lehetőséget is kínálnak a fiataloknak, 
a közelmúltban bővített művelődési házban a nyugdíja-
sok mellett helyet kapnak a fiatalok is. 

Litéren 
A 2128 litéri lakos közül 469 a 18 éven aluli, mindemellett 
az általános iskolába a korábbi 180–190 gyermek helyett 
ma csak 135 tanuló jár. 

A képviselő-testület döntése értelmében az első la-
káshoz jutóknak a százezer forint vissza nem térítendő 
támogatást kétszázezer forint visszatérítendővel egészí-
tik ki. A közelmúltban határoztak arról, hogy a munka-
hellyel rendelkező három, vagy több gyermekes csalá-
doknak, amennyiben a helyi óvodába, illetve iskolába 
járatják gyermeküket, további, gyermekenként százezer, 
legfeljebb félmillió forint lakásvásárlási, vagy építési tá-
mogatást nyújtanak. 

A fiatal anyák munkavállalását is segíti, hogy uniós 
támogatással a négycsoportos óvoda átalakítása mellett 
egy bölcsődei csoportot is indítottak. 

Nagyesztergáron 
Az 1250 lakosú Nagyesztergár népességszáma stagnál. 
Csaba Ferenc polgármester tájékoztatása szerint a mun-
kaképes korúak részben néhány helyi vállalkozónál, il-
letve a környező településeken dolgoznak. Az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetű település alig 150 millió forint-
ból gazdálkodik, új munkahelyek létesítésére nem gon-
dolhatnak. Belterületi, lakásépítésre alkalmas területük 
nincs, viszont több fiatal vásárolt itt használt lakásokat. 

Szemenyében
A Vas megyei Szemenyében a jelenlegi háromszázötven 
lakos körülbelül 40 százaléka idős korú. Egyre jobban 
sorvad a falu, mivel a fiatalok igyekeznek máshol meg-
találni boldogulásukat. Holler Ferenc polgármestertől 
megtudtuk, hogy évente mindössze 2–3 gyerek születik, 
kevesebb, mint ahány lakos meghal. 

A település sajátos problémája, hogy az 1990-es évek-
ben sok osztrák és néhány német állampolgár vásárolt 
ingatlant itt a belföldi forgalmi érték feletti áron, s bár 
korábban a helyiek felújították, bővítették a házakat, de 
a külföldi betelepülők miatt ez a folyamat megszakadt. 
Jelenleg a 22 kölföldi tulajdonban lévő ingatlan tulajdo-
nosai közül csak egy él helyben, két-három pedig alka-
lomszerűen tartózkodik a községben. A lakosság emiatt 
is fogy.

Püspökmolnáriban
Varga Lajos polgármester elégedettséggel nyugtázta, 
hogy Püspökmolnári nem nevezhető elöregedett telepü-
lésnek, nem kell tartani az elnéptelenedésétől. A 960 la-
kos közül csak 236 a nyugdíjas. 

Az olyan házakat, amelyekből kihalnak, megvásárol-
ják a máshonnan érkezők. A fiatalok többsége helyben 
marad, már nem jellemző az elvándorlás, nem véletlenül 
stagnál évek óta a lélekszám, noha többen halnak meg, 
mint ahányan születnek. 

Vannak rosszabb és jobb állapotban lévő eladó ingat-
lanok, s üres telkek is rendelkezésre állnak. A település 
infrastruktúrája megfelelő, még a szennyvízberuházás 
van hátra. Egyelőre nem érezhető, hogy ez gátolná a be-
települést, illetve a helyben maradást. Mint horgászfalu, 
itt is vannak külföldiek által megvásárolt ingatlanok, de 
a vásárlási szándék visszaesett. 

Iváncon
Az Őrségre, mint aprófalvas, szeres településszerkezetű 
tájegységre Vasban különösen jellemző az elnéptelene-
dés. Hátrányos helyzetű a térség, jelentős foglalkozta-
tási gondokkal. Üde színfolt ebben a miliőben Ivánc, 
az „Őrség kapuja”. Gyarmati Tiborné polgármester sze-
rint ugyan erre a községre is jellemző az elöregedés, de 
az átlagos őrségi településekhez képest jobb a helyzetük. 
Van még saját alsó tagozatos iskola, óvoda és helyi pos-
tahivatal is. A rendszerváltozás óta nem tapasztalható 
az elvándorlás, sőt, a fiatalok egy új utcát is belaknak, 
megteremtve a szükséges infrastruktúrát. Az 1990-es 
évek elején elég sok külföldi, főként osztrák is letelepedett 
a faluban, házas ingatlanokat vettek. Ezek közül vannak, 
akik most is helyben élnek, mások szívesen túladnának 
az ingatlanjaikon. Bár a betelepülési tendencia megállt, 
megnyugtató, hogy az elvándorlás nem jellemző. Igaz, 
sok az idős lakos, de a középkorúak száma is jelentős, 
s ez örvendetes, még akkor is, ha a gyermekszületések 
száma nem éppen ideális. Egészen 2004-ig több gyerek 
született, mint ahány lakos elhunyt, ám azóta rendre ke-
vesebb. Elsősorban emiatt a lélekszám az elmúlt években 
745-ről 706-ra zsugorodott.
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Az első lakáshoz jutóknak százezer forint támogatást 
tudnak nyújtani. Fejlesztik a sportolási lehetőségeket, 
tervezik, hogy a polgármesteri hivatal épületében ifjú-
sági klubot alakítanak ki.

Tótvázsonyban 
Tótvázsony munkaképes korú lakóinak többsége ugyan 
Veszprémben és Balatonfüreden dolgozik (Sárközi Mik-
lós körjegyző szerint a községben nehéz közhasznú mun-
kást találni), de a szép fekvésű településen kíván lakni. 
Az önkormányzat 40 építési telket alakított ki, akik eb-
ből vásároltak, és első lakásukat építik, egymillió fo-
rint részben visszatérítendő támogatást kapnak. Kor-
szerű, a közeli Hidegkút önkormányzatával közösen 
fenntartott gyermekintézményekkel büszkélkedhetnek. 
A legaktívabb civil szervezetük a helyi ifjúsági egyesület. 
A körjegyzőséghez tartozó Hidegkúton ugyan fokozato-
san öregszik a lakosság, de a jelentős számú telekértéke-
sítésnek köszönhetően ma már egy egész utcában fiatal 
családok laknak. 

Juhász Ferenc

Békés megyében
Az ország a legnagyobb mérvű lakosságcsökkenését 
2005-ben Békés megye szenvedte el, két és félezerrel fo-
gyott a lakosságszám természetes módon, ezerhárom-
százan pedig elvándoroltak. A megye 75 települése közül 
negyvenhat minősül elmaradottnak és negyvenkilenc-
ben kiemelkedően magas a munkanélküliség. Elsősor-
ban a volt csanádi és bihari részeken (Almáskamarás, 
Nagykamarás, Dombegyház, Mezőgyán, Újszalonta stb.) 
haladta meg a 20 százalékot a munkanélküliségi ráta. 
Ráadásul az országban Békés megyében vihették haza 
a legkevesebb bért az alkalmazásban állók, átlagosan 
nettó 86 ezer (bruttó 124 ezer 85) forintot. 

– A megyék közül elsőként Békés dolgozott ki a 2007–
2013 közötti időszak gazdaságának fejlesztésére vonatko-
zó programot, amelyet azonban nem sikerült közvetlenül 
beemelni a központi tervezési folyamatba, a II. Nemzeti 
Fejlesztési Tervbe – mondta 2006. február 27-én Varga 
Zoltán, a megyei közgyűlés szocialista elnöke a békés-
csabai megyeházán. 

Az önálló térségi fejlesztési program szükségességét 
az is indokolta, hogy 9,5 százalékos értékkel az ország-
ban egyedülállóan magas a mezőgazdasági alkalmazot-
tak aránya (országosan 3,6 százalék). 

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, a DaRFT 
döntése alapján 2007-ben összesen 752 millió forint állt 
rendelkezésre Békés megyében a leghátrányosabb hely-
zetben lévő települések fejlesztésére, amelynek több mint 
a fele, 424 millió forint a mezőkovácsházi, a szeghalmi 
és a sarkadi kistérség felzárkóztatását szolgálta. Az elmúlt 
évben, a megyében tizenkilencedikként városi rangot el-
nyert, több mint 5 ezer lakosú Körösladány, illetve a hat-
ezres, mezővárosként valaha 14 és fél ezres népességű 
Battonya is elmaradott (a szeghalmi, illetve a mezőko-
vácsházi) kistérséghez tartozik, mégis homlokegyenest 
ellenkező utat járt be.

Körösladányban
A szeghalmi kistérség új városában a legnagyobb az ipar-
űzési adó befizetésének mértéke, tavaly 200 millió forint-
tal számolt az önkormányzat. 

– Településünket az enyhe, de folyamatos bevándorlási 
többlet jellemzi – jegyezte meg dr. Pelcsinszki Boleszláv, 
Körösladány polgármestere. – Az országnak ebben a régi-
ójában nem teljesen megszokott módon jelentős külföldi 
tőkebefektetés révén felépült a Henkel Magyarország Kft. 
üzeme, amely jelenleg négyszáz embernek kínál munka-
lehetőséget. A település foglalkoztatottjainak háromne-
gyede helyben talál állást. 

Battonyán
A másik véglet a román határ közvetlen közelében lévő 
Battonya, a nagy magyar mélyszegénység egyik szim-
bóluma. 

Az agráripari logisztikai központot létesítő önkor-
mányzatot 39 millió 640 ezer forint támogatásban része-
sítette az Európai Pályázat Előkészítő Alap II. keretében 
a DaRFT még 2005-ben. 

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a csanádi kisváros 
labdarúgó-stadionjában 2005. szeptember 24-én meg-
rendezett nyugdíjas és civil találkozón, mezőgazdasági 
és érdekvédelmi fórumon hirdette meg a szociális föld-
programot a kormánymegbízottá kinevezett dr. Karsai 
József ösztönzésére. 

A mezőkovácsházi választókerület országgyűlési kép-
viselője által kidolgozott törvénymódosítás értelmében 
a települési önkormányzatok számára ingyenesen tu-
lajdonba vagy vagyonkezelésbe adható a Nemzeti Föld-
alapba tartozó termőföld. 

Battonyán avatták fel 2007. augusztus 23-án Magyar-
országon az első, európai uniós elvárásoknak megfelelő 
és működési engedéllyel rendelkező pelletálóüzemet, 
amely magas fűtőértékű tüzelőanyagot, valamint takar-
mányt állít elő szalmából és kukoricaszárból.

– A rendkívül magas összegű pályázati támogatások 
elnyerése révén a battonyai önkormányzat pénzügyi, 
likviditási helyzete 2006-ban stabilizálódott – mond-
ta az önkormányzati választásokon polgármesternek is 
megválasztott dr. Karsai József. – A gazdasági helyzet 
kedvezőtlen alakulása miatt vált a legnagyobb foglalkoz-
tatóvá az önkormányzat. Az egy főre jutó átlagjövedelem 
nagysága az állam által biztosított szociális ellátás szintje 
és a minimálbér között mozog, valamint tartósan magas 
a munkanélküliség. A felmérések szerint főként a szak-
mával rendelkező fiatalok hagyják el a várost. Sokan él-
nek a létminimum alatt, sok aktív korú, alacsony, elavult 
képzettséggel rendelkező lakos csak alkalmi munkából 
vagy szociális segélyből él. Nem ritkán afrikai szintű 
a szegénység. Húsvétkor 800 ezer forint értékben sonkát 
osztottam ki a rászorulóknak, s a húst és a tejet megvásá-
rolni képtelen harminc-negyven terhes asszony ellátását 
hat hónapig a polgármesteri fizetésemből finanszírozom. 
Az emberek nyolcvan százaléka nem tehet arról, hogy 
nincs munkahelye. 

Dányi László
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A félszáz nyertes egyike a Mocsolád-Civilház el-
nevezésű Szociális Szolgáltató, Oktatási és Szabad-
idő Szervező Közhasznú Társaság Alsómocsoládon. 
A csaknem három és fél millió forintot nyert társa-
ság a községben működő bejegyzett civil szerveze-
tek (Alapítvány Alsómocsoládért, Május Teke Egy-
let, Alsómocsoládiak Baráti Köre), illetve a helyi ön-
kormányzat együttműködésével a falu teleházának 
fenntartására, a település fejlődésének segítésére 
szerveződött, hogy programjaik megvalósításához 
szakmai és jogi hátteret teremtsen a be nem jegyzett 
szervezetek számára is. 

Elsődleges célja az általa fenntartott teleházban 
a település lélekszámából (329) és zsákjellegéből adó-
dó intézményi és egyéb háttér hiányosságainak ki-
küszöbölése volt. 

Másodlagos célja az elsődleges cél megvalósítása 
során kifejtett közösségszervező, illetve közösség-
fejlesztő tevékenység rendszerezése. 

Céljai elérése érdekében általános napi teendő-
je az irodatechnikai szolgáltatások fenntartása, 
a kábeltelevízió üzemeltetése, hírlevél összeállítása, 
a könyvtár működtetése, az esetleges rendezvények 
lebonyolítása, mosatás, vasaltatás stb., a szociális 
gondozónő munkájának koordinálása, a civil koor-
dináció segítése, pályázatfigyelés, pályázati tanács-
adás, pályázatírás, oktatásszervezés, a közösségi tér 
működtetése… 

Feladta még összehangolni a településen működő 
civil szervezetek munkáját, közvetíteni a civil lakos-
ság és az önkormányzat között, koordinálni a civil 

Összesen 249 091 413 forint vissza nem térítendő támogatásban részesül a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium által kezdeményezett NETreKÉSZ program első ötven nyertes pályá-
zata. A NETreKÉSZ egy olyan összehangolt állami és piaci motivációs program, amelyben 
a gazdasági tárca minden egyes piaci forint mellé egy másik forintot tesz az információs tár-
sadalom fejlesztéséért. Első pályázati felhívása – országos és helyi civil szervezetek mintaér-

tékű projektjeinek támogatására – 2007. október 16-án jelent meg. A pályázat az internethasználat-terjedés 
legfőbb gátjának, a motiváció hiányának leküzdését célozta. A nyertes pályázatokban elsősorban a digitális 
írástudás elsajátíttatására, az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és szolgáltatások használatá-
tól való idegenkedés csökkentésére irányuló elképzeléseiket díjazták. A potenciális NET-tanulók rétege igen 
széles, a fiatal és fiatal felnőttektől kezdve az 55 év feletti korcsoportig, a gazdaságilag aktívaktól az inaktív 
emberekig, az oktatási rendszerből kikerült fiataloktól a felsőfokú végzettségűekig terjed.A főképpen képzé-
si jellegű kezdeményezések nyertes pályázói feladatukként a számítógépes programok megismerésének el-
sajátíttatását és az internethasználat adta előnyök kihasználására való felkészítést jelölték meg. A megva-
lósításra a nyerteseknek legfeljebb egy évük van.

NeTreKéSZ 
NYERTESÜNK

szerveződések rendezvényeit, irányítani a települé-
sen élő idős, egyedülálló lakosainak megsegítésére 
alkalmazott szociális gondozónő munkáját, mű-
ködtetni egy, a mágocsi mikrotérség öt településén 
élő hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását se-
gítő rehabilitációs programot, részt vállalni a nők 
munkaerő-piaci reintegrációját segítő programban, 
megpályázni és szervezni a játszóház-programokat, 
megteremteni a LEADER+ kísérleti kistérségi prog-
ram lebonyolításának adminisztratív hátterét; részt 
venni a kistérségi fejlesztési programok kidolgozá-
sában és megvalósításában.

Mindemellett a társaság szervezi, illetve tartja meg 
a különféle rendezvényeket, akciókat. 

A település határain átnyúló teendői közé tarto-
zik a folyamatos tájékozódás a térség fejlesztésének 
lehetőségeiről: az Európai Unió Strukturális Alapok 
fogadására való felkészüléshez szükséges ismeretek 
megszerzéséről és továbbításáról. A térség felméri 
a sásdi kistérség, s ezen belül különösen a mágocsi 
mikrotérség települési igényeit, megjeleníti a kistér-
ség és kistérségeket átívelő regionális szint idősze-
rű tervezési, programozási feladatait; folyamatosan 
információt cserél a környékbeli öt kistelepülés ön-
kormányzatával, civil és gazdálkodó szervezeteivel, 
intézményeivel, a sásdi kistérség menedzsereivel, 
a megyei/regionális fejlesztési szervezetekkel és a mi-
nisztériumokkal. A Mocsolád Civilház Kft. tájéko-
zódik a kistérségben zajló gazdasági és társadalmi 
folyamatokról, a belső (gazdasági, természeti és em-
beri), valamint az elérhető külső erőforrásokról, a de-
centralizált és központi hazai, továbbá a nemzetközi 
terület- és vidékfejlesztési, valamint ágazati csator-
nákon megpályázható fejlesztési forrásokról.

És rendszeresen tart tájékoztatókat, fórumokat, 
ügyfélfogadásokat a környékbeli kedvezményezett 
településeken.

A felsorolt lista nem teljes, de érzékelteti, hogy 
a nyert összeg részint jó helyre került, részint lesz 
mire elkölteni.
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Erdélyi Miklós polgármestertől kaptuk a fenti és a lenti fotót az itt 
olvasható szöveggel: Idén is folytatódik Ópályi köztereinek szépí-
tése. Közcélú munkások ültetik az árvácskát, rendezik, szépítik 
a tereket, utcákat. A virágpalántákat a Saci Virágbolt tulajdono-
sa, Lengyel Ferencné Sárika adta ajándékba.

A TÖOSZ május 7-ei dobogó-
kői küldöttgyűlésének résztve-
vői ugyan jobbára férfiak, ám 
közülük, akik a szobáikat más-
nap éjszakára is lefoglalták – ta-
lán mert a következő két napon 
tartandó EGO-konferencia gaz-
dag programja is érdekli, avagy 
a Prédikálószék és a Vadállókö-
vek világa vonzza őket –, a más-
nap estét polgármester hölgyek 
társaságában is tölthetik. A TÖ-
OSZ polgármesternői tagozatá-
nak tagjai ugyanis május 8-ika 
délutánján Dobogókőn közgyű-
lést tartanak, s a közös, zenés, 
meglepetéses vacsoraesten férfi 
kollégáikkal minden bizonnyal 
szívesen koccintanak.

Meglehet, hogy az ország „távolkeleti” csücskének e népesebb telepü-
lésén a helybéliek közös faluszépítő munkájának része van abban, 
hogy az utóbbi időben gyarapodik az ópályiak száma. A faluszépí-
tési szándék pedig talán az általános iskolában bevezetett művésze-
ti és úszásoktatásból, a helyi sportéletből (a megyei másodosztályú 
felnőtt labdarúgóknak ifjúsági, serdülő és utánpótlás csapatuk van, 
s az öregfiúk is bajnokságban játszanak), vagy éppen a helyi kisebb-
ség felzárkóztatásának eredményeiből táplálkozik. 

Nyugati határunk környékén (amely 
határ nem határ, mert szabadon át-
járható) azzal kezdődött az év, hogy 
osztrák és magyar civil szervezetek 
közösen szerveztek tüntetést a ré-
gióban tervezett három objektum 
– a heiligenkreuzi hulladékégető, 
a großwillfersdorfi szennyvíziszap 
égető és az S7 gyorsforgalmi út – 
megépítése ellen. A fürstenfeldi fő-
térre szervezett találkozóra Magyar-
országról a Pro Natura St.Gotthard 
(PRONAS) akivistái közül többen is 
fellobogózott kerékpárral érkeztek, 
más szervezetek látványos táblák-
kal, transzparensekkel, s voltak, akik 
gázálarcban jelentek meg. A BIGAS 
nevű osztrák civil szervezet egy mű-
kődő minikazánnal és kéménnyel 
szimbolizálta a hulladékégetők füst-
kibocsátását, amelyen egyúttal teát 
melegített a tüntetőknek. 

Azóta szinte mindennap történik 
valami „danke, nein!”. Rendeztek 
nemzetközi tiltakozó futóversenyt 
– magyar részvétellel – a burgen-
landi fürdőhelyek, tiltakozó határo-
zatot hozott három ausztriai és egy 
szlovákiai település önkormányzata, 
s a március 18-ai ülésén a TÖOSZ el-
nöksége – megerősítvén e tárgyú ta-

valy áprilisi határozatát – égetőműel-
lenes nemzetközi önkormányzati ösz-
szefogás megszervezésére buzdította 
osztrák és szlovák társszervezeteit. 

Az állami-önkormányzati és civil 
szervetek véleményén alapuló hiva-
talos magyar tiltakozó álláspontot 
a szaktárca március 27-én juttatta el 
osztrák partnerének. 

Március utolsó napján heten lova-
goltak Szentgotthárdról Eisenstadt-
ba, hogy elvigyék a város és a térség 
lakóinak állásfoglalását a szemét-
égető határon való megépülésének 
elutasításáról. 

Április első hetének végén hatvan 
százalékhoz közelítő részvétel mel-
lett elképesztően nagy, 98 százalékos 
arányban szavaztak a szentgotthár-
diak az égetőmű felépítése ellen.

„Kérjük, hogy az osztrák jog alap-
ján ügyféli státuszként ismerjék el azt 
a 3379 beadványt, amelyet a szentgott-
hárdi lakosok mellett az Őrségi Nem-
zeti Park tulajdonosaként a magyar 
állam, a több mint 1000 diákot nevelő 
szentgotthárdi iskola és a Vas Megyei 
Közgyűlés szentgotthárdi kórháza is 
benyújtott.” Ezt tartalmazza a szent-
gotthárdi polgármester legújabb, a be-
adványok számát negyvennel növelő 
paksamétájához csatolt levele.

Április közepén egy osztrák or-
szággyűlési képviselő a jenners-
dorfi polgármesterhez fordult azzal 
a kéréssel, hogy vegyen példát ma-
gyar kollégáiról és kezdeményezzen 
a Burgenland déli részén fekvő tele-
püléseken népszavazást.  a. g.
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Háttérbeszélgetésen tájékoztatta a sajtó mun-
katársait többek között a települési önkor-
mányzatoknak szánt önerőalap ötven száza-
lékos növeléséről április közepén az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium-

ban Bajnai Gordon, a tárca vezetője. Elmondta, hogy a tava-
lyi tízmilliárd helyett tizenöt milliárd forint a pályázatok be-
nyújtásához szükséges önkormányzati önrészek kiegészítését 
szolgáló keretösszeg, amelyből részt nyerni pályázatok révén 
lehet. A tájékoztatón sok minden más mellett egy igen friss 
(a Népszabadság 2008. április 14-ei száma gazdasági rovatá-
ban megjelent), az iskolai digitális táblákról írt újságcikkről 
is szó esett. Az alábbiakban némileg rövidítve közöljük, amit 
erről az írásról a miniszter mondott, s amit a meghívottaknak 
a távozásukkor átadott nyomtatvány tartalmazott.

Mindösszesen nyolc tévedést, il-
letve rosszindulatú sugallatot, cá-
folt és igazított helyre a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség képvisele-
tében az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium.

Azt írja az újság, hogy csúszik 
a több mint egy éve ígért iskolai 
digitális táblák beszerzése. A való-
ság ezzel szemben az, hogy az esz-
közök beszerzése nem csúszik. 
Az NFÜ következetesen azt állí-
totta, hogy az eszközök beszerzése 
várható az idén, s mert hatalmas 
mennyiségről van szó, a kiszállí-
tásuk a 2008–2009-es tanévben 
valósul meg. A beszerzés egyéb-
ként nem is csúszhatna több mint 
egy évet, hiszen az erre vonatko-
zó operatív programot az Euró-
pai Bizottság csak tavaly augusz-
tusban fogadta el, s csak ez után 
kezdődhetett meg a pályázat elő-
készítése.

nincsen szüksége, egyrészt nincs 
késés, ami miatt bármire hivat-
kozni kellene, másrészt az NFÜ 
nem csupán kiírta a vonatkozó 
pályázatot, de az már olyan sike-
resnek bizonyult, hogy a támo-
gatási igények aránya lényegesen 
meghaladta a pályázható keretet.

Azt írja az újság, hogy az előre 
kiválasztott konzorcium könnyebb 
helyzetbe kerül. A valóság ezzel 
szemben az, hogy az NFÜ több-
féle garanciát is beépített az el-
járásba az ilyen helyzetek kiala-
kulásának elkerülése érdekében. 
Az NFÜ emellett kötelezettséget 
vállal a közbeszerzés lefolytatá-
sának minden részletéről a lehető 
legteljesebb körűen tájékoztatni 
a közvéleményt.

Azt írja az újság, hogy szeptem-
bertől nem használhatják a diákok 
a beígért táblákat. A valóság ez-
zel szemben az, hogy ilyet nem is 
ígért senki. Az NFÜ korábban azt 
állította, hogy a beszerzés várha-
tóan idén, a kiszállítás pedig a kö-
vetkező tanév egészében megy 
végbe. Tehát a tanulók minden-
hol csak a 2009-ben kezdődő tan-
évben kezdhetik használni az esz-
közöket, noha már idén szeptem-
berben is lesznek a digitális tábla 
segítségével tanuló diákok.

Azt írja az újság, hogy még min-
dig nem ismert, pontosan milyen 
eszközöket kívánnak beszerezni. 
A valóság ezzel szemben az, hogy 
– a cikk sugallatával ellentétben 
– az ismert beszerzendő eszkö-

AZT íRjA 
AZ úJSÁg

Azt írja az újság, hogy az NFÜ 
technikai okokra hivatkozik, egye-
lőre az igények felmérésénél tar-
tanak. A valóság ezzel szemben 
az, hogy az NFÜ nem hivatkozik 
semmire. Hivatkozásra két okból 
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zök ismertetésének elmaradása 
nem mulasztás, vagy késlekedés 
következmény, hanem tudatos 
döntés eredménye. E döntés in-
doka, hogy a kiírás előtt seme-
lyik közbeszerzésen induló kon-
zorcium se kerülhessen előnyös 
helyzetbe.

Azt írja az újság, hogy a beszer-
zést elintézi a pályázók (iskola-
fenntartók) helyett a „gondoskodó 
állam”. A valóság a cikk sugalla-
tával szemben az, hogy ez a meg-
oldás részint tehermentesíti az is-
kolafenntartókat, részint a beszer-
zendő eszközök volumene okán 
lehetőséget teremt a legjobb ár 
elérésére, részint ez a 24,2 milli-
árdos beszerzés így jobban átlát-
ható, mintha a fenntartók egye-
sével szereznék be az eszközöket, 
végül – de korántsem utolsósor-
ban – az egyes eszközgyártók így 
eredményesen nem lobbizhatnak, 
egészében tehát egységesen a leg-
jobb áron beszerzett eszközök ke-
rülhetnek mindenhová. 

Azt írja az újság, hogy az NFÜ 
csak idén februárban kérte ki 
az érintett szaktanári testületek vé-
leményét. A valóság ezzel szemben 
az, hogy a szakmai egyeztetések-
ről az NFÜ több ízben a sajtót is 
tájékoztatta. Így tett például 2007. 
december 18-ai sajtóbeszélgetésen, 
amelyen egyébként a most helyre-
igazított cikk írója is részt vett. Ott 
és akkor a vonatkozó több száz 
oldalas elemzések és a beszerzés 
szükségességét vizsgáló-indokló 
dokumentumok hozzáférhetőek 
voltak. Jelenleg is azok.

Azt írja az újság, hogy a Nép-
szabadság által megkeresett ok-
tatási intézmények vezetői eddig 
inkább fenntartásaikat hangsú-
lyozták. A valóság minden eddigi 
kutatás szerint ennek az ellenke-
zője. A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség kénytelen volt a pályázatot 
idő előtt felfüggeszteni a pályáza-
ti keretet meghaladó támogatási 
igény miatt, ami érdektelenségre 
semmiképpen sem utal.

J
elenleg egy cég adópartnere László Csaba, volt pénz-
ügyminiszter, aki minapi jegyzetében (Napi, március 
26.) azt állította, hogy a helyi adózással kapcsolatos 
adminisztrációt az APEH hatáskörébe kellene vonni. 
Szerinte a helyi adóhatóságok afféle APEH-csápok-
ként működhetnének, s ebben 

az esetben helyi szinten az APEH sok-
kal hatékonyabban tudna ellenőrizni, 
mivel jelenleg a hatékony vizsgálatok-
ra főleg vidéken nincs kapacitása. 

Szmetana György a TÖOSZ adó-
ügyi szakembere az önkormányza-
tiság egyik alappillére elleni táma-
dásnak tartja ezt az elgondolást, ami 
– ha a kormányzat magáévá tenné – 
az 1990. utáni időszak egyik legna-
gyobb alkotmányos vívmánya, az ön-
kormányzatiság felszámolását, de leg-
alábbis jelentős korlátok közé szorítá-
sát eredményezné. 

Az önálló gazdálkodás a bevételek-
kel, a szervezetalapítás szabadsága, 
a saját tulajdonhoz való jog és a helyi adóztatás joga a négy 
alappillér, amelyeket jelentősen meggyengítene az adóbe-
hajtási jog elvétele.

László Csaba szerint a vállalkozások terheit érezhetően 
csökkentené, ha az iparűzési adót nem kellene adott eset-
ben tucatnyi önkormányzatnál bevallani és megfizetni: ezt 
az adót ugyanis a székhely és a telephelyek önkormányzatai 

egyaránt kivetik. Az APEH-integráció folytán egyetlen be-
vallással elintézhető lenne az ügy. 

Az iparűzési adó egészét azonban – amely továbbra is 
megilletné mind a székhely mind a telephelyek önkormány-
zatait – már az APEH se tudná behajtani.

A TÖOSZ egyébként semmiképp se 
hagyná változatlanul a jelenlegi, való-
ban elaprózódott rendszerű adóadmi-
nisztrációt, de önkormányzati keretek 
között tartaná és adóhatósági igazga-
tási társulásokat alakíttatna ki. Ezáltal 
a feladatok csoportosíthatóvá válná-
nak, így jutna kapacitás a kivetésre, 
a bevallás feldolgozására, ellenőrzésére 
és könyvelésére.

Szmetana György szerint fontos 
tudni, hogy a helyi adózásban az adó-
morál, az adófizetési hajlandóság sok-
kal jobb, mint a központi adók eseté-
ben. A TÖOSZ adatai szerint az ön-
kormányzatok igen alacsony, mind-
össze hét százalékos hátraléktömeget 

kezelnek, vagyis velük szemben az adófizetési hajlandóság 
és fegyelem kilencven százalék feletti arányt mutat. A helyi 
adók legnagyobb része iparűzési adó, ami évi 500 milliárd 
forintra rúg. 

Ennek az összegnek a tekintélyes hányadától esnének el 
az önkormányzatok a volt pénzügyminiszter jegyzetbe fog-
lalt elgondolásának megvalósítása esetén.

EgY 
ROSSZ 
ÖTLET
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Száznál több résztvevőt vonzott április ele-
jén egy, a TÖOSZ honlapján szerepeltetett, 
két önkormányzati tanácsadó társaság által 
a budapesti Gellért Szálloda különtermé-
be invitáló előadás-sorozat, amelyben állam-

igazgtási, önkormányzati és banki szakemberek kísérelték 
meg a válaszadást a rendezvény címében feltett kérdésre. Ar-
ra tudniillik, hogy az idei esztendő a települési önkormány-
zatok számára a csődök éve lesz-e. Az előadások a TÖOSZ 
honlapjáról letölthetők, a többi között a TÖOSZ főtitkárának 
a helyszínen kissé rövidített előadása is. A választott témá-
kat részint az önkormányzati kötelezettségvállalást korlátozó 
1996-os törvénymódosítás, részint a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló, ugyancsak 1996-os új sza-
bályozás révén megnyitott lehetőség alapozta meg. Az akkori 
jogalkotók célja volt helyreállítani az önkormányzatok fizető-
képességét, megteremteni a kötelező feladatellátás jogi felté-
teleit, továbbá megalapozni a hitelezői követelések teljes vagy 
legalábbis vagyonarányos kielégítését. Jókay Károly, az egyik 
konferenciaszervező társaság ügyvezető igazgatójának aláb-
biakban ismertetett prezentációjában az új szabályozást egy 
igazi hungarikumnak nevezte.

Az önkormányzati kutató azért ne-
vezte hungarikumnak az adósság-
rendezési törvényt, mert egész Eu-
rópában Magyarország az egyet-
len állam, amelyben egy bíróság 
által felügyelt jogszabály van ha-
tályban. Mindenütt máshol állami 
hatóság avatkozik be közvetlenül 
egy fizetésképtelen önkormány-
zat ügyeibe. 

Mivel az állam jobbára hitelező, 
vagy az önkormányzattal szemben 
egyéb követelése van, a magyaror-
szági törvényhozók 1996-ban az el-
járás felügyeletét a független me-
gyei bíróságokhoz delegálták. Ezt 
a törvényt – amely egyaránt védi a 
hitelezőket és az önkormányzato-
kat – az a felfogás indokolta, hogy 

az önkormányzatok kötelező fel-
adatait, amelyeket egy adósság-
rendezési eljárás alatt is teljesíte-
nie, illetve a válságköltségvetésé-
nek fedeznie kell. 

Az eddigi eljárások 
Az eddig 22 településen előfor-
duló 24 csődeset mindegyikében 
az önkormányzat kezdeményezte 
az adósságrendezési eljárás meg-
indítását saját maga ellen, csak 
egy esetben a hitelező.

A közigazgatási hivatalok sok 
esetben tisztában vannak egyes 
önkormányzatok nehéz helyze-
tével, illetve szakszerűtlen mű-
ködésével, ám hatókörük csak 
a törvényességi ellenőrzésre ter-
jed ki, tapasztalataiknak semmi-
lyen irányból nincs visszacsatolá-
sa a települések gazdálkodására. 
A közigazgatási hivataloknak csak 
véleményezési joguk van. 

Fontos tapasztalata egy nemré-
giben befejeződött vizsgálatnak, 
hogy a jegyző szerepe meghatáro-
zó a csődesetek kialakulása vagy 
elkerülése szempontjából. Az ese-
teknél jellemző, hogy a jegyzői 
feladatellátásában bekövetkezett 
zavarok kísérik az eladósodás ki-
alakulását. Ha folyamatosan be-
töltött a jegyzői pozíció és ő kon-
zekvensen és határozottan látta 
volna el törvényességet őrző fel-
adatát, több esetben elkerülhető 
lett volna, vagy sokkal kisebb lett 
volna az eladósodás, pusztán a jog 
korlátozó erejénél fogva. 

A csôdök okai
Az önkormányzatok – a politi-
kai cselekvési kényszertől és a rö-
vid távú céloktól vezérelve – olyan 
nagyberuházásokat kezdemé-
nyeztek, amelyek nem kapcso-
lódtak a kötelező önkormányza-
ti feladatokhoz. Hasonló okokból 
ragaszkodtak az önként vállalt fel-
adatok ellátásához még olyan szi-
tuációban is, amikor a működé-
sük már veszélybe került. Ennek 
a motivációnak nincs ellensúlya 
a szervezeti rendszerben.

Az adórendszer változékonysá-
ga és szabályainak bizonytalan ér-
telmezése két esetben is (áfa-visz-

a hazai önkormányzatok szaba-
don vállalkozhatnak, de az állam 
nem lép be, ha hiteleiket nem tud-
ják törleszteni, s csakis a kötelező 
feladatok elvégzésére bocsát ren-
delkezésükre forrásokat. 

A helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény sze-
rint az önkormányzat fizetés-
képtelenné válását a hitelezők 
kérésére a bíróság állapítja meg; 
és a fizetőképesség helyreállítása 
érdekében az önkormányzat kö-
teles felfüggeszteni – a hatósági 
és az alapvető lakossági szolgál-
tatások kivételével – a feladatok 
finanszírozását.

A törvény további erénye, hogy 
mellékletében pontosan definiálja 

eGY IGAZI 
hUNgARIKUM
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szaigénylés miatt) önkormányzati 
adósságrendezéshez vezetett. 

A csődesetek kialakulását leg-
több esetben a jogszabályellenes, 
törvényszegő működés tette le-
hetővé. Gyakran előfordult, hogy 
a közszféra és magánszféra keve-
redett egymással. 

A csődbe ment önkormányza-
tok közös jellemzője volt, hogy 
szervezeti működési hiányossá-
gokkal küszködtek. A belső ellen-
őrzés, valamint a gazdasági kérdé-
sekben kompetens szakértő a leg-
több esetben hiányzott. 

A pénzforga lmi szemléle-
tű könyvelés, valamint az elemi 
számviteli szabályok megszegé-
se lehetővé tette, hogy számlákat 
60, 120 napon túl, néha éveken 
keresztül ne fizessenek ki. Ilyen 
esetekben a számlákat nem köny-
velték le, hanem egyszerűen „tá-
rolták”.

Több csődesetnél előfordult, 
hogy az Állami Számvevőszék elő-
zetes vizsgálat alapján rámutatott 
a hiányosságokra, amelyek idővel 
pénzügyi nehézségeket okozhat-
nak. Az ÁSZ javaslatait azonban 
a hatályos jogi szabályozás mellett 
nem kötelező figyelembe venni, 
mint ahogy e településeknél nem 
is vették figyelembe őket.

 A törvény ugyan megfelelő ke-
reteket nyújt az adósságrendezé-
si eljárások lefolytatásához, ám 
mivel a be nem tartásának nincs 
megfelelő szankciója, ez nehezíti 
érvényesülését. Mindegyik csőd-
esetben, az önkormányzatok jó-
val túllépték a fizetési határidőket, 
s nem kezdeményezték a törvény-
ben előírt fordulónapon az eljá-
rást.

Szállítói bizalom 
Az 1996. évi XXV. törvényen ala-
puló adósságrendezési eljárást 
csakis akkor folytattak le, ha a 
helyi önkormányzatok által kö-
telezően ellátandó feladatok is 
szinte finanszírozhatatlanná vál-
tak. Szembetűnő, hogy a hitele-
zők – Nemesgulács szállítójának 
kivételével – egyetlenegy esetben 
sem indítottak eljárást. Ennek in-
doka, hogy kezdetben – a taná-

csi időszakból fakadó berögződés 
okán - bíztak az államban. Ab-
ban tehát, hogy az önkormányzat 
helyett majd a központi költség-
vetés rendezi annak tartozását. 
A jogszabályok ismeretében pe-
dig nem volt érdekük ilyen eljárás 
megindítása, mert előre látható 
volt, hogy követeléseiknek csak 
töredékét kaphatják meg. Ezért 
inkább a „kivárásra” rendezked-
tek be. 

A helyi önkormányzatok csak 
a legvégső esetben kérik maguk 
ellen az adósságrendezési eljárás 
megindítását, mert amennyiben 
ellenük az eljárást a bíróság meg-
indította, tudomásul kell venni-
ük, hogy a különböző támogatá-
si lehetőségtől elzárták magukat. 
Tehát ez a „menekülési út” a leg-
végső fázisban lép be, illetve lé-
pett be.

Preventív szabály
Az adósságrendezésről szóló tör-
vényt nem tartják be az önkor-
mányzatok. 

Dunafalván 2002 decembe-
rében derült ki, hogy az önkor-
mányzatnak 14 kétéves, és 18 fél-
éves kifizetetlen számlája van. 

Sátán az eljárás elindításakor 
60–90 napos számlák tömkelegét 
fedezték fel. 

Feltételezhetően az ilyen eset 
többször megismétlődik, s cinkos 
módon sem a testület, sem a hite-
lező/beszállító nem tartja be a tör-
vényt, illetve nem él a törvény-ad-
ta kötelességével vagy lehetőségé-
vel. Tehát a törvény – a vagyonfel-
osztás kellemetlen lehetőségének 
előrevetítésével – preventíven mű-
ködik. És nyilvánvalóan a szank-
ciók és az ellenőrzés hiánya, vala-
mint egy megbocsátó vállalkozói 
magatartás miatt nem tartják be.

A kevés csődeset – a cinkos-
ság mellett – annak is köszönhe-
tő, hogy a hitelezők és beszállítók 
az utolsó órában megállapodnak, 
halasztást alkalmaznak. Az adós-
ságrendezési eljárás kellemetlen 
titkokat fed fel, s a lezárt esetek 
többségében a hitelező a tőke kö-

Település
Lakosság 

száma
Adósság nagysága 

(millió Ft)
Eljárás kezdete 

 (közzététel)
Eljárás vége 
(közzététel)

Eredmény

Atkár 1685 98 2001. 10. 25. 2002. 08. 01. egyezség
Bakonszeg (I.) 1278 152 1996. 08. 22. 1998. 07. 23. vagyonfelosztás
Bakonszeg (II.) 1278 60 2000. 08. 03. 2001. 09. 26. vagyonfelosztás
Bátorliget 783 79 1996. 08. 22. 1997. 03. 26. egyezség
Csány 2298 46 1996. 08. 15. 1997. 04. 03. egyezség
Csepreg 3333 89 1999. 04. 15. 2000. 04. 27. vagyonfelosztás
Domaháza 1082 22 1997. 11. 20. 1998. 06. egyezség
Dunafalva 1185 69 2003. 03. 13. 2005. 12. 29. vagyonfelosztás
Egerszólát 1107 24 1996. 08. 25. 1997. 04. 03. egyezség
Felsőmocsolád 559 nincs adat 2005. 08. 11. nincs adat nincs adat
Forró 2547 nincs adat 2005. 04. 07. 2005. 12. 15. egyezség
Gilvánfa 341 26 2000. 09. 21. nincs adat nincs adat
Kács 654 32 1996. 12. 12. 1997. 07. 24. egyezség
Nágocs (I.) 856 123 1996. 09. 05. 1998. 07. 23. egyezség
Nágocs (II.) 856 46 2000. 09. 21. 2002. 05. 09. vagyonfelosztás
Nemesgulács* 1100 nincs adat 2007. 06. 21. 2008. 01. 28. egyezség
Páty 4998 400 1996. 08. 15. 1999. 03. 04. vagyonfelosztás
Sáta 1391 55 1999. 02. 25. 2002. 08. 01. vagyonfelosztás
Somogyfajsz 553 86 1999. 07. 29. 2001. 09. 13. vagyonfelosztás
Somogyudvarhely 1208 31 1998. 03. 05. 1998. 11. 19. egyezség
Sorokpolány 825 11 1999. 04. 01. 1999. 12. 30. egyezség
Sóstófalva 3509 6 1999. 01. 21. 1999. 12. 30. egyezség
Felsőmocsolád 559 nincs adat 2005. 08. 11. nincs adat nincs adat

Folyamatban lévő eljárások (eljárás kezdetének jogerős közzététele): Boba (2008. január 16.), 
Nick* (2007. június 29.), Pilisjászfalu (2008. február 7.), Tiszaderzs (2008. január 7.)
*Egy beszállító indította az eljárást.  A többi esetben az önkormányzat maga ellen.

Önkormányzati adósságrendezési eljárások (1996–2008)
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vetelésének csupán kis hányadát, 
kamatkövetelésének pedig egy ré-
szét sem tudja érvényesíteni. 

Ezért a hazardírozó hitelélezé-
seknek vége lett, s a csődesetek 
újabb fajtáját már az áfa-vissza-
igénylések és büntetőjogi esetek 
magyarázzák. 

Az adósságrendezés
Csepreget már 1997-ben figyel-
meztette az ÁSZ, hogy jogtalanul 
igényelte vissza és használta fel 
az áfá-t. Az áfa-inkasszó csak két 
évvel később indította el az adós-
ságrendezési eljárást. A törvény 
megelőző hatását csökkeni a be-
szállítók „erős hite”, hogy minden 
önkormányzat előbb-utóbb fizet, 
mert „az állam nem engedi őket 
tönkremenni.”

A törvény érdeme, hogy egy-
értelmű az eljárás kimenete, lé-
pésről lépésre tudott, mi követke-
zik, a szereplőknek mi a köteles-
ségük. Egy ügyrendi vita sem volt 
a 19 esetben, a csődgondnoknak, 
bíróságnak nagy a tekintélye.

De bebizonyosodott, hogy az ál-
lam nem vállal sem garanciát, sem 
felelősséget az önkormányzatok 
adósságaiért.

A közszolgáltatások az adós-
ságrendezési eljárás alatt minde-
nütt működtek, de a reorganizá-
ciós tervek sikerét a testület vala-
mint az intézmények vezetői tel-
jes közreműködése eredményezte, 
a csődgondnok csak véleményezte 
a reorganizációs bizottság kezde-
ményezéseit.

A tabula rasa bevezetésével in-
dított adósságrendezési eljárások, 
lezártuk után, elméletileg lehe-
tővé teszik az önkormányzat to-
vábbi fejlődését, hitelfelvételét. 
De a csődöt mondott települési 
önkormányzat a gazdasági hely-
zete okán, valószínűleg, sokáig 
forráshiányos lesz, s nem a csőd-
eljárás miatt marad továbbra is 
hitelképtelen.

A szabálytalanságok 
A vizsgált esetek jó részénél 
a számviteli és belső szabályozá-
si gondok miatt alakult ki a csőd-
közeli helyzet. 

Ahol nem volt ellenjegyzés, sem 
belső ellenőrzés, hiányoztak a bi-
zonylatok, a testületi határozatok, 
ott a kifizetetlen számlák – már 
amennyiben ismertek voltak egy-
általán – lassan halmozódtak, míg 
egy külső hatás, például egy jog-
erős fizetési meghagyás, felborí-
totta a rendszert. 

A belső ellenőrzés és a létező 
számviteli, ügyviteli szabályok 
megszegése – csalással és eseten-
ként okirathamísítással vegyítve 
– lehetőséget kínál a rossz dön-
tések alapján, de ügyesen kezelt 
hitelügyleteket a fizetőképtelenség 
felé terelni. 

Az alvállalkozók számára ellen-
jegyzés, szerződés nélküli kifize-
tések gyakorlata ugyancsak ellen-
tétes a közpénzekkel bánó tisztvi-
selőkre vonatkozó írott és íratlan 
szabályokkal. 

A számviteli fegyelem és ügy-
rendi szabályok betartása a tizen-
kilenc csőd esetéből talán hár-
mat–négyet hamarabb robbantott 
volna ki, illetve esetleg megakadá-
lyozott volna. 

Döntések mellôzése
A hitelezők és beszállítok maga-
tartása többrétű. Egyrészt na-
gyon bíznak az önkormányzatban 
s annak fizetési hajlandóságában. 
Másrészt a felbontott egyezségek 
jó részét a legnagyobb hitelező ka-
mathátralékai, vagy egyéb érték-
követő követelései számlájára le-
het írni. Még a meg nem szület-
tet egyezségek esetében is az ön-
kormányzat a tőkeköveteléseknek 
50–70 százalékát kínálta fel, azon-
nali, vagy halasztott fizetéssel. 

A hitelezők és beszállítók általá-
ban nem indították el az adósság-
rendezési eljárást. Viszont amikor 
elindultak, sok esetben az önkor-
mányzat nyilvántartása szerin-
ti összes hitelező nem jelentke-
zett, például Dunafalva esetében 
a 72 milliós hitelből 5 millió fo-
rintot nem igényelt vissza soha 
senki. 

A testületek mindegyik esetben 
együttműködtek – néha értetle-
nül – a csődgondokkal és a bíró-
sággal. 

Nem kellett feloszlatással, új vá-
lasztással fenyegetni egy települési 
testületet sem. 

A gondok inkább abból szár-
maztak, hogy a testületek a csőd-
gondnoktól várták a pénzügyi 
és szervezési reformjavaslatokat, 
valamint a nehéz döntéseket rá-
bízták volna. A csődgondnokok, 
a jegyzőkönyvek alapján, a leg-
nagyobb gondossággal és odafi-
gyeléssel kezelték a válságköltség-
vetésre valamint egyezségre irá-
nyuló javaslatokat, de nem kép-
viselhették sem a testületet, sem 
a hitelezőket. Inkább a bíróságot 
és közvetve az államot képvisel-
ték. 

A testületek többnyire nem vol-
tak hajlandóak létszámot csök-
kenteni, adókat emelni, a kötelező 
feladatokra szűkíteni a költségve-
tést. Továbbá az Őnhiki és egyéb 
állami források felhasználásával 
igyekezték mellőzni a nehezebb 
döntéseket. 

A vagyonfelosztás
A vagyonfelosztás fő okozója a hi-
telezők irreális várakozásai a ka-
matokkal kapcsolatban. Ha idő-
ben lépnek – ahogyan például 
Atkár esetében azonnal – és nem 
5 év után, a tőkéjüket esetleg vi-
szontlátják. De amíg egy adós-
ságrendezési eljárás alatt az ösz-
szes adósság és kamat esedékesé 
válik, addigra a vagyon egy része 
eltűnhet. A vagyonfelosztás jel-
lemzői közé tartózik, hogy ilyen-
kor a kamathátralék nulla száza-
lékát tudják érvényesíteni a hite-
lezők, és a tőketartozás kis hánya-
dát, 1–10 százalékát kapják meg 
készpénzben. 

A vagyonfelosztás mindig a hi-
telező kárára történik, ennek el-
lenére a hitelezők egy része több 
reális és józan ajánlatot utasított 
vissza. 

A nagyobb hitelezők, akik éve-
kig nem érvényesítettek biztosíté-
kaikat, vagy évekig pereskedtek, 
az egyezségi tárgyalások pillana-
tában bekeményítettek. A kama-
tok miatt az egyezkedés kárára 
már hajlandóak voltak kockáztat-
ni a bírósági vagyonfelosztást is.  
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Ki ne emlékezne a régi szép időkre, gondtalan gyer-
mekkorra, fogócskára-bújócskára, hintázásra, a ját-
szótéren eltöltött nyarakra? Ezt kívánjuk gyerme-
keinknek is – de hol?

Pontosan nem lehet tudni hány játszótér van ha-
zánkban. Becslések szerint 15–20 ezer, a KSH adatai 
szerint azonban köztéri, azaz önkormányzati hatás-
körbe tartozó gyermekpark nincs több hétezernél, 
melyeknek többsége alapos felújítás előtt áll.

A korszerűsítés azért is időszerű, mert a GKM ren-
delete alapján 2008. december 31.-ig az összes hazai 
játszóteret EU-konformmá kell tenni, azaz kötelező 
átalakítani vagy lebontani a balesetveszélyesnek mi-
nősített eszközöket, amelyek nem felelnek meg az ér-
vényben lévő MSZ EN 1176 szabvány előírásainak. 
A fennmaradó, illetve új játszóeszközökre karban-
tartási és ellenőrzési tervet kell készíteni, majd éven-
te egyszer, 2009-től kétévente egyszer ellenőriztetni. 
Mindez jelentős terheket ró az önkormányzatokra.

A KOMPAN Képviselet több mint 18 éve kizáró-
lagos magyarországi forgalmazója a dán KOMPAN 
játszóeszközöknek és sportpályáknak. A hivatkozott 
szabványoknak való megfelelést minden egyes esz-
köz esetében a független TÜV által kiállított jegy-
zőkönyvek tanúsítják.

Egy ideális játszótér azonban a vonatkozó szab-
ványi előírásokon túl rengeteg szempontnak eleget 
tesz. Már jól ismert és népszerű KOMPAN játszó-
eszközeink sokfélék: fából, fémből, műanyagból 
és ezek kombinációiból, gyermek- és környezetbarát 
anyagból készülnek, élénk színűek vagy természet-
közeliek, hagyományos vagy futurisztikus megje-
lenésűek, az egészséges és a mozgássérült gyerme-
keknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt játékle-
hetőséget nyújtanak.

Különös figyelemmel kell lennünk a tinédzserek-
re. A KOMPAN FREEGAME sorozatban találha-
tóak többfunkciós sportpályáink, melyek minden 
labdajátékra alkalmasak, továbbá szintén a tizen-
éveseknek ajánljuk a RHINO gördeszka-, görkor-
csolya- és BMX pályákat, a COROCORD kötélhá-
lókat, kötélpiramisokat.

2008. évi KOMPAN újdonságaink:
A CITYLIFE letisztult formavilágú, dinamikus 

játéksorozat kifejezetten városi használatra, amely 
négyzetméterenként a lehető legnagyobb játékél-
ményt biztosítja. Az AGILITY a közparkok fitnesz 
elemeit tartalmazza, melyeket egymással kombi-
nálva játszópályát alkot, kicsik és nagyok számára 
egyaránt biztosítva az élvezetes mozgás lehetőségét. 
A 2–6 évesek számára a STORY MAKERS, az első 
olyan multifunkcionális játék, amely egyenként 2 
teljesen különböző szerepjátékra alkalmas. 

Megrendelőink számára teljes körű szolgáltatást 
nyújtunk a szaktanácsadás, tervezés, 2D és 3D lát-
ványtervek, környezetbe illesztett kihelyezés, vala-
mint karbantartás terén. A legjobb minőségű anya-
gok, formatervezés és sokéves tapasztalat biztosítja 
berendezéseink tartósságát, melyekre egyedülállóan 
hosszú, 5–10 éves garanciaidőt adunk. Kollégáink 
24 órán belül gondoskodnak a rongálás következté-
ben balesetveszélyessé vált játékaink javításáról, ha 
ez nem lehetséges, a játszószerek biztonságos elzá-
rásáról. Minden eredeti alkatrész javítása és cseréje 
a termék utolsó kibocsátásától számított 10 éven át 
biztosított.

Célunk, hogy segítsünk megtalálni a legjobb meg-
oldást, amely mind a lehetőségeknek, mind az elvárá-
soknak megfelel, a megrendelők, valamint a gyerme-
kek és szüleik számára egyaránt. Így válnak ját-
szótereink kellemes találkozóhellyé, csupa 
kedves emlékkel szolgálva a jövő 
felnőttjei számára. 


