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Minden települési önkormányzat 
feladata a gyerekek napközbeni 
ellátása, de bölcsődék létrehozása 
és fenntartása kizárólag 
a tízezer lakosnál népesebb 
városokban kötelező. 
Magyarországon a mintegy 25 ezer 
bölcsődei férőhelyen 
több mint 32 ezer gyermeket 
gondoznak minden hétköznap 
délutánig. A szakminisztérium 
szerint indokolt és lehetséges 
a férőhelyek számának 
folyamatos növelése, 
középtávon akár 
a megduplázása is. 
Összeállításunk 
a 18–23. oldalon olvasható.

A TÖOSZ küldöttgyűlését előkészítő megyei fórumok egyikén 
valaki az ismert mozaikszóval címzett hazai gyakorlat részt-
vevő hozzáértőjeként a vidékfejlesztés dolgáról meglehetősen 
nyűgösen beszélt. Lapozzanak 10–11. oldalra!  

Az országos média egyetlen sorra se érdemesítette, amiért 
a szerkesztőségek képviselőit május 15-én, a Kormány–
Önkormányzatok Egyeztető Fórumának ülése után ösz-
szehívták. Talán azért nem, mert az országos sajtó álla-
pota az országos politika állapotával rokon. De az egy-
más ellen tornyosuló országos politikai halmazon az ön-
kormányzati érdekérvényesítésnek most talán sikerült 
rést ütnie. Mert áttörésnek is nevezhető, hogy egy, a he-
lyi önkormányzatok javára kialakított javaslatcsomag-
ból olyan jogszabálytervezet alkottatik, amelyet esetleg 
kétharmados arányban szavaz meg a parlament. Az csu-
pán véletlen, hogy az áttörés illusztrálására szánt fotón 
a kristálytiszta patak duzzadó vize a Sólyom-völgyön tör 
át. Cikkünk a 4–6. oldalon.

Pálné Kovács Ilona Helyi kormányzás Magyarországon című kötetét ajánljuk a döntéshozók figyelmébe a 12–15. oldalon.

A TÖOSZ küldöttgyűlésén 
Tűzzománc Emlékplakett 
kitüntetésben részesült Ki-
sari Zoltán Szabolcs, Os-
toros község polgármestere, 
Sáska Géza, a TÖOSZ ok-
tatási szakértője és Varga 
Imre, a főváros XV. kerüle-
ti önkormányzatának kép-
viselője. Tűzzománc Em-
léklap kitüntetésben része-
sült a Párbeszéd a Vidékért 
Egyesület. A TÖOSZ arany-
gyűrűje kitüntetésben része-
sült Dicső László, Alsómo-
csolád község polgármestere 
és Tóth Imre, Sarkad város 
polgármestere. Szarvas Ti-
bor, a Településszolgáltatási 
Egyesület elnöke a küldött-
gyűlésen adta át szervezete 
kitüntetését Zongor Gábor-
nak, a TÖOSZ főtitkárának.
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Bódi András főosztályvezető úgy látja, ahhoz hogy a posták 
vállalkozásba adásának programja minden tekintetben ered-
ményes legyen, szükség van egy átfogó intézkedési csomag-
ra, mellyel megelőzhető az esetleges munkanélküliség, illetve 
a többféle támogatási formával enyhíteni lehet a változásokkal 
együtt járó hátrányos következményeket.

– Ki kellett dolgozni a program fő támogatási elemeit. Ezeket 
három részre osztottuk. Az első a munkaerő-piaci szolgáltatás. 
Ennek célja, hogy a munkaügyi központok szakembereivel kar-
öltve a programba bevont célcsoporthoz tartozók ismereteik, 
képességeik alapján kellő motiváltáságot érezzenek a legmegfe-
lelőbb munkakör betöltéséhez. A második a bérköltség-támo-
gatás. Figyelemre méltó, hogy e támogatás egy teljes évre szól, 
mértéke a bér- és a járulék száz százaléka. Összege legfeljebb 
a minimálbér kétszerese lehet. Feltétel azonban, hogy a támo-
gatási időszakot követően a munkáltató legalább 12 hónapig 
továbbfoglalkoztassa dolgozóját. A harmadik pillér az önfog-
lalkoztatás támogatása. Ennek egyik eleme egy vissza nem 
térítendő támogatási fajta. Legfeljebb 3 millió forintra pályáz-
hatnak azok, akik vállalják a jogszabályokban, illetve a pályá-
zati felhívásban meghatározott feltételeket. Másik eleme a leg-
feljebb hat hónapra megítélhető, havonta a kötelező legkisebb 

munkabér összegének megfelelő vállalkozóvá válást elősegítő 
támogatás. – foglalta össze a legfontosabbakat a szaktárca ille-
tékese. Bódi András hozzátette: az első két támogatási elemet 
minden célcsoportba tartozónak ajánlják, hiszen segítségével 
jóval könnyebb elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A harmadik 
pillért azoknak ajánljuk, akik saját elképzelésüket, ötletüket 
szeretnék megvalósítani a támogatással, vagyis vállalkozást  
indítanának vagy egy már meglévő társaságba lépnének be 
– megteremtve ezzel önfoglalkoztatásukat.

A támogatási rendszer nem új elemek rendszere, hanem 
a foglalkoztatási törvényben meghatározott és a munkaerő-
piaci szervezet által már kipróbált támogatások ötvözete. Ki-
használása nyilván felkelti az önkormányzati szakemberek 
figyelmét is – véli Bódi András. 

– Azért hasznos az önkormányzatoknak a Postapartner 
Program, mert a támogatások, kedvezmények igénybevételével 
munkahelyeket őrizhet meg a településen, miközben a postai 
szolgáltatás azonos, vagy akár magasabb színvonalú is lehet. 
Amennyiben helyi vállalkozó működteti a postát, az azért elő-
nyös, mert a vállalkozás megerősödésével a helyi adóbevételek 
is növekednek – tette hozzá a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium főosztályvezetője.  László Márta

POSTAPARTNER 
PROGRAM
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium három évre szóló munkaerő-piaci programot indított a Postapart-
ner Program támogatására. Célja az első ütemben – Heves, Komárom-Esztergom, Somogy és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében – érintett 291 posta dolgozóinak foglalkoztatását elősegíteni elsősorban a munkahelyek 
megőrzésével, továbbá új munkahelyek létrehozásával, az érintett dolgozók új pálya elképzelésének támo-
gatásával. Sikerült egy összehangolt, teljes körű támogatási programot kidolgoznia a szaktárcának – tájé-
koztatta lapunkat Bódi András, a szaktárca főosztályvezetője, aki a részletekbe nyújt bepillantást.     

TELJES A TÁMOGATÁSI PROGRAM
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A Magyar Önkormányzatok Szövetségének szer-
vezésében 2008. június 28-án, Gödöllőn a hete-
dik alkalommal találkozhatnak a határon inneni 
és a határon túli magyarlakta települések vezetői, 
képviselői.

A Magyar Polgármesterek Világtalálkozója elne-
vezésű, háromnapos rendezvény bőséges program-
jának legfőbb színhelyén, a Szent István Egyetemen 
tartják a plenáris üléseket, a fogadásokat, itt adják át 
a különféle díjakat, s itt lesznek a szekcióülések is. 
Ez utóbbiak egyikén – amelynek keretében az ön-
kormányzati reformról értekeznek – Zongor Gábor, 

a TÖOSZ főtitkára vezényletével cserélnek eszmét 
a résztvevők. Ebben a szekcióban meghívott előadó 
– dr. Bujdosó Sándor minisztériumi szakállamtit-
kár, dr. Fábián Zsolt, a MÖSZ főtitkára és Szepes Pé-
ter, Kutasó polgármestere mellett – Molnár Gyula, 
a TÖOSZ elnöke. 

Zongor Gábor egyébként festőművészként is 
meghívottja a világtalálkozónak, tárlatát az egye-
tem rektori fogadótermében tekinthetik majd meg 
az ünnepi fogadások alkalmával. 

A világtalálkozó fővédnöke dr. Vízi E. Szilveszter, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
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Patak a parlamentbe
A sajtótájékoztatón – tőlem jobbra – kérdezett is 
és jegyzetelt is az egyik országos napilap munkatár-
sa, de ezt hiába tette, mert vagy nem sikerült újság-
cikké formálnia a leírtakat, vagy nem tetszett a szer-
kesztőnek, amit készített, mivel másnap az újságban 
a feljegyzésekből egyetlen sort se láttam viszont. 

Talán azért nem, mert az országos sajtó állapota 
az országos politika állapotával rokon.

De meglehet, hogy ezen az egymás ellen tornyo-
suló országos politikai halmazon az önkormány-
zati érdekérvényesítésnek most sikerült rést ütnie. 
Mert áttörésnek is nevezhető, hogy egy, a helyi ön-
kormányzatok javára kialakított javaslatcsomagból 
olyan jogszabálytervezet alkottatik, amelyet esetleg 
kétharmados arányban szavaz meg a parlament.

Abszolút véletlen, de az áttörés illusztrálására 
szánt fotón a kristálytiszta patak duzzadó vize a Só-
lyom-völgyön tör át. 

Mibôl lesz a cserebogár
A leendő jogszabályok közül a legtöbbet a TÖOSZ 
korábbi, vagy éppen a május 7-ei küldöttgyűlésén 
határozatba foglalt álláspontjai alapozták meg.

 Az interneten böngészve kizárólag az én kiadóm 
honlapján (ÖNkorNET) olvashattam tudósítást 
az esemény lényegéről – a többi között arról, hogy 
a leköszönő miniszter a Kormány–Önkormányza-
tok Egyeztető Fórumának (KÖEF-nek) tevékenysé-
gét (nem pedig a sajátját) nevezte eredményesnek, 
s hogy Gémesi György, a KÖEF önkormányzatokat 
képviselő társelnöke hasonlóképpen értékelte a tes-
tület munkáját –,  ám (a műfaj szabályainak meg-
felelően) a tudósító tartózkodott az esemény mélta-
tásától. Annak rendje-módja szerint megírta, hogy 
a fenti testület rövid távon megoldható kérdések-
kel foglalkozó munkacsoportjának javaslatai közül 
az országos önkormányzati szövetségek igen sokat 
támogattak, valamint, hogy e javaslatokból jogsza-
bálytervezetek készülnek, amelyeket – mielőtt ötpár-
ti egyeztetésre bocsátanák őket – az önkormányzati 
oldal képviselővel újra megvitatnak.

Ez a dolog lényege, ezért szerveztek a KÖEF ülé-
sét követően – hosszú idő után először – sajtótájé-
koztatót.

 Ez a bizonyítéka annak, hogy az egyeztetés kor-
mányzati–önkormányzati fóruma eredményesen 
munkálkodott.  

Az országos sajtóorgánumok 
közül csak egyetlenegy egy 
adott hírt arról a 2008. má-
jus 15-ei sajtótájékoztatóról, 
amelyen a leköszönő és az új 

önkormányzati miniszter egyszerre volt je-
len. És ez az egy országos hírforrás is csupán 
annyit tudatott, hogy a leköszönő miniszter 
eredményesnek nevezte a maga tizenegy hó-
napos tevékenységét, valamint, hogy váltótár-
sa a megkezdett reformok folytatását ígérte. 
Állítható tehát, hogy az országos média szá-
mára említésre se volt érdemes, amiért a szer-
kesztőségek képviselőit összehívták.

ÁTTÖRÉS
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Ilyenek voltak többek között a képviselő-testületek 
létszámának differenciált csökkentésére, a gazdál-
kodás ellenőrzési rendszerének átalakítására, a kör-
jegyzőség-alakítási feltételek enyhítésére, a polgár-
mesteri jogállás megerősítésére, a bizottsági rendszer 
korszerűsítésére, az egyes összeférhetetlenségi szabá-
lyok felülvizsgálatára és a községalakítási feltételek 
szigorítására irányuló javaslatok, amelyeket előbb 
a KÖEF gyorsan eldönthető ügyekben véleményt 
formáló munkacsoportja tett részévé a maga indít-
ványcsomagjának, majd a társzövetségek képviselői 
fogadtak el, hogy aztán a kormányoldal egyetértésé-
vel egyeztetett tervezetté legyenek.

Kevesebb listás helyet
Negyedszázezer a magyarországi önkormányzati 
képviselők száma, s bátran állítható, hogy többen 
vannak a kelleténél. A  munkacsoport az enyhébb 
változatban az önkormányzati képviselők számát 
a tízezernél kevesebb lakosú településeken 18,8 szá-
zalékkal, a népesebb településeken 24,6 százalékkal, 
a megyei testületekben 33 százalékkal javasolta csök-
kenteni, a durvább változatban pedig a fenti sorrend 
szerint 36,5, 34,7, illetve 50 százalékkal. 

Az indítványban szerepeltetett arányokat az ön-
kormányzati oldal nem tartotta elfogadhatónak, de 
egyetértett a képviselő-testületek differenciált, ala-
posabban részletezett, számokkal meghatározott, 
legfeljebb 20 százalékos csökkentésével. Álláspontja 
szerint elsősorban a listás helyek számát kell meg-
kurtítani. Alapelvként javasolta annak elfogadását, 
hogy a tízezer lakosnál népesebb településeken egy 
képviselőre legkevesebb 800 szavazat jusson. 

Pénzelt könyvvizsgálatot 
A munkacsoport az önkormányzati gazdálkodás 
ellenőrzési rendszerének átalakítása keretében a kö-
telező könyvvizsgálat jelenlegi gyakorlatának meg-
szüntetését javasolta, auditort jelöltetne ki az Állami 
Számvevőszékkel, növelné az ellenőrzésben a Ma-
gyar Államkincstár szerepét. Indítványa szerint 
– hogy az önkormányzatok egy-egy évben szabad 
forrásaikat meghaladó kötelezettséget ne vállalhas-
sanak – külön törvényben kellene rögzíteni az adós-
ságukat korlátozó előírásokat. 

A javaslatot az országos önkormányzati érdek-
szövetségek képviselői azzal a feltétellel támogat-
ták, hogy a külső könyvvizsgálatot az állam finan-
szírozza. 

Nagyobb vagyonhoz több jogot
Az önkormányzati törvénybe 2005-ben beillesztett 
vagyonkezelői jogot – az uniós támogatással meg-
valósuló társulásos beruházások szabályozását ki-
egészítendő – a munkacsoport kiterjeszteni javasolta 
a jogi személyiségű társulásokra, illetve az önkor-
mányzati holdingokra. Indokoltnak tartotta emel-
lett – az uniós források bővülésével párhuzamosan 

– a címzett- és céltámogatások rendszerének foko-
zatos megszüntetését. 

Az önkormányzati oldal az indítványozott változ-
tatásokkal egyetértett.

Enyhébb szabályt a körjegyzôséghez
A szakmailag színvonalasabb közigazgatási szolgál-
tatás nyújtására képes, körjegyzőséget működtető 
kistelepülési önkormányzatok további gyarapítása 
érdekében a körjegyzőség-alapítás és a körjegyző-
séghez való csatlakozás jogi feltételeinek enyhítését 
javasolta a munkacsoport. Azt indítványozta, hogy 
év közben is csatlakozhasson egy-egy települési ön-
kormányzat működő körjegyzőséghez, valamint, 
hogy az egymással nem közvetlenül határos telepü-
lések önkormányzatai is körjegyzőséget alapíthas-
sanak, vagy ahhoz csatlakozhassanak.

Ez az indítvány tökéletesen megegyezett az orszá-
gos önkormányzati szövetségek álláspontjával.

Erôsebb polgármesteri szerepeket
A közvetlen választással tisztséghez jutó, a közbizal-
mat nyilvánvalóan élvező polgármester testületen 
belüli szerepének megerősítést javasolta a munkacso-
port. A polgármesteri jogállás szabályait a gyakorlati 
tapasztalatok alapján indítványozta megváltoztatni, 
bővítvén a polgármesteri vétójog alkalmazásának 
lehetőségeit, pontosítván a polgármesteri tisztség 
bűncselekmény miatti megszűnésére vonatkozó ren-
delkezéseket, korrigálván a polgármesteri juttatások 
rendszerét, a szabadságolásra vonatkozó és a sajátos 
közszolgálati jogviszonyhoz kötődő jogosultságokat. 
Lehetővé tenné az alpolgármester visszahívását, kü-
lönösen új polgármester választása esetén. Javasolta 
még, hogy a félezernél kevesebb lakosú települése-
ken kizárólag társadalmi megbízatású polgármes-
tert lehessen választani, de ezt a TÖOSZ képviselője 
nem támogatta.

A javaslatsor többi részével az önkormányzati 
oldal egyetértett, ám további kiegészítéseket indít-
ványozott. Nevezetesen, hogy a képviselő-testület 
önfeloszlatása esetén a polgármester őrizhesse meg 
tisztségét, hogy az új képviselő-testület az alakuló 
ülést követő három hónapon belül legyen köteles 
alpolgármestert választani, s amennyiben ezt nem 
tenné meg, veszítse el a mandátumát.

Korszerûbb bizottsági rendszert
Mivel a helyi önkormányzati testületek jelentékeny 
hányada az alakuló ülésen nem képes – s az után is 
csak nagyon megkésve tud – eleget tenni bizottság-
alakítási kötelezettségének, a munkacsoport a vo-
natkozó jogszabály módosítását indítványozta. Ja-
vaslatuk arra irányult, hogy a kétezernél kevesebb 
lakosú településeken a jelenlegi három helyett csak 
egy bizottságot kelljen választani, s hogy a képviselő-
testület jogosult legyen – meghatározott célra, vagy 
időtartamra – ideiglenes bizottságot is létrehozni.



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

Az önkormányzati oldal egyetértett a jogszabály 
módosításának irányultságával, s azzal a kiegészítés-
sel élt, hogy a bizottságok számát a képviselő-testület 
létszámával arányosan kelljen megállapítani.

Intézményvezetô ne legyen képviselô
Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok nem 
megfelelő értelmezése – esetenként szándékos félre-
értelmezése – folytán keletkezett működési zavarok 
elkerülése érdekében a munkacsoport szabálypon-
tosítást indítványozott, hogy a képviselő-testület 
tagjai eskütételüket követően az összeférhetetlen-
ségi nyilatkozatukat a polgármesternek átadni kö-
telesek legyenek. Nyilatkozatukban szerepeltetniük 
kellene az esetleg összeférhetetlenségi körbe tartozó 
érintettségeiket is. 

Az önkormányzati oldal ezt az indítványt kiegé-
szítésekkel támogatta. Valamennyi országos önkor-
mányzati szövetség javasolta, hogy intézményvezető 
ne lehessen önkormányzati képviselő. Együtt java-
solták még, hogy polgármesterjelölt ne jelöltethesse 
magát képviselőnek is, de kompenzációs listán sze-
repelhessen. 

A községválás nehezebb legyen
Az önkormányzati oldal teljes egészében és egysé-
gesen értett egyet azzal a munkacsoporti javaslattal, 
amely az új község alapításához szükséges feltéte-
lek szigorítására irányult. Az indítvány lényegében 
a községek szétválását nehezítené. Részint oly mó-
don, hogy az elvált településrészek mindegyikén 
– az eddigi háromszáz helyett – legalább ezer állan-
dó lakos legyen, részint úgy, hogy a községegyesítés 
megszüntetési kezdeményezését legalább félszáz esz-
tendős együttélés után tenné lehetővé. 

A csatlakozás könnyebb legyen
A csatlakozó község intézménye létrehozásának 
munkacsoporti javaslatát az önkormányzati oldal 
azzal a feltétellel támogatta, ha a csatlakozás lehető-
ség marad és nem lesz kötelesség. Arról van szó, hogy 
amennyiben némely településen – főképpen a lakos-
ságszám nagyarányú csökkenése miatt – az ott élők 
nem lesznek képesek a helyi önkormányzáshoz fűző-
dő jogaik gyakorlására, meg kell teremteni számuk-
ra – bizonyos érdekérvényesítési garanciák, a köz-
ségnév és a település jelképének megtartása mellett 
– a más település önkormányzatához való csatlako-
zásuk lehetőségét (de nem a kötelmét).

Több ösztönzést a társulásoknak 
A munkacsoport háromféleképpen indítványozta 
a társulási rendszer ösztönzését. 

Elsősorban a jövő évi költségvetési tervezést meg-
előzően fel kell mérni a többcélú kistérségi társu-
lások feladatellátását, át kell tekinteni a támoga-
tott ellátórendszerek működésének tapasztalatait, 
s azokhoz kell igazítani a finanszírozás feltételeit. 

Megvizsgálandó, hogy szükséges-e más területekre 
is kiterjeszteni a kistérségi együttműködés pénzügyi 
ösztönző rendszerét. A társulások által fenntartott 
intézmények köre többlettámogatással bővítendő. 
Forráskoordináció révén elérendő, hogy a kistérségi 
fejlesztési programok kizárólag fenntartható beru-
házásokat tartalmazzanak.

Másodsorban az ösztönző rendszer segítségével 
tovább kell bővíteni a sikeres körjegyzőségi együtt-
működéseket.

Harmadsorban a nagyobb léptékű összefogás 
szükségessége okán a kormányzatnak szorgalmaz-
nia és támogatnia kellene egyes megyei, valamint 
megyei jogú városi és más városi önkormányzatok 
társulását, főképpen egészségügyi, illetve speciális 
szociális intézmények esetében.

Az önkormányzati oldal az első két indítvánnyal 
egyetértett, a harmadikat azonban idő előttinek tar-
totta, mivel szerinte előbb a regionalizmus elveinek 
kidolgozását kellene elvégezni.

Elôbb forrást,  aztán bír(ó)ságot
Teljes egészében egyetlen javaslatot utasított el az ön-
kormányzati oldal. 

Jelesül a kötelező önkormányzati feladatok teljesí-
tésének elmulasztása miatti bírósági eljárás beépíté-
sét a jelenlegi szabályozásba. Pedig hát valamennyi 
országos önkormányzati érdekszervezet számára 
nyilvánvaló, hogy erre szükség lenne. 

A munkacsoport javaslata szerint amennyiben 
a közigazgatási hivatal felhívására se tesz eleget 
az önkormányzat valamely közszolgáltatási kötele-
ző feladatának, s az általa kezdeményezett egyeztető 
tárgyalás is hiábavalónak bizonyul, a közszolgálati 
szerződés létrehozása érdekében mindkét fél számá-
ra nyíljon meg a bírói út.

Az önkormányzati érdekszervezetek „csupán” 
azért nem értettek egyet ezzel az indítvánnyal, mert 
ha egy önkormányzat a finanszírozás elégtelensége 
miatt nem képes ellátni kötelező feladatát, forrás 
hiányában akkor se lesz képes rá, ha erre bíróság 
kötelezi. 

A harmadik elnök társelnöke
A sajtótájékoztatón Gémesi György társelnök ab-
ban is egyetértett a miniszteri tisztségét Gyenesei 
Istvánnak az elnöki funkciójával együtt átadó Baj-
nai Gordonnal, hogy a teljes egyetértés megterem-
tése valamennyi tárgyalt ügyben lehetséges: az ön-
kormányzati oldal kéri, a kormányzati oldal pedig 
keresi az ehhez szükséges garanciákat. 

Az önkormányzati oldal képviseletében örömét 
fejezte ki, amiért ez a csaknem teljes egyezség meg-
született, mindazonáltal jelzésértékűnek nevezte, 
hogy a KÖEF élén két év alatt ő immár a harmadik 
önkormányzati miniszterként funkcionáló elnök 
társelnöke.

Aczél Gábor 
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Akikről írok, nem voltak jogosultak 
a szavazásra, de az egyikük vélhető-
en jól érezte volna magát a társai köré-
ben, a másikat tán valamelyest meglepte 
a szíves fogadtatás, a harmadik pedig ér-
zékelhetően élvezte, hogy jó helyen van, 
s hogy figyelnek rá.

SCHMIDT JENÔ 
Miután a főtitkár Zongor Gábor leve-
zető elnökként megnevezte a mellette 
ülőket: Molnár Gyula elnököt, a társel-
nök Demszky Gábor megbízásából helyet 
foglaló Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-
helyettest, továbbá Nagy Gáborné és Ga-
luska László társelnököket, valamint Pap 
Tibort a felügyelő bizottság képviseleté-
ben, néhányan hiányolták e sorból a fel-
ügyelő bizottság elnökét (akinek kiüre-
sedett helyére utóbb a küldöttgyűlés Pap 
Tibort választotta meg). 

A felügyelő bizottság korábbi elnöke 
azért kényszerült megválni a TÖOSZ 

vezetőségében betöltött tisztségétől, 
amiért Tab városában elvesztette pol-
gármesterségét. Választott városveze-
tői pozícióját pedig azért vesztette el, 
mert a bíróság rágalmazás vétségében 
bűnösnek ítélte. Előbb a Siófoki Váro-
si Bíróság tette ezt, majd ezt az ítéletet 
másodfokon a Somogy Megyei Bíró-
ság helybenhagyta, megállapítván, hogy 
a lefolytatott bizonyítási eljáráson ala-
puló tényállás iratszerű és helyes. És no-
ha e büntetőper előtt az akkor még nem 
vádlott Schmidt Jenőtől egymillió fo-
rint megfizetését követelő magánvádló 
– Tab korábbi jegyzője – a másodfokú 
bíróságtól a rágalmazás aljas indokból 
történt elkövetésének megállapítását is 
kérte, e kérés tejesítését azzal az indok-
kal tagadták meg neki, hogy a vádlott 
nem vitathatóan a város érdekeit védte. 
Ezért aztán Schmidt Jenő kétszáz napi, 
naponta háromszáz forintos pénzbírság 
megfizetésére ítéltetett, s az összesen 

hatvanezer forint pénzbüntetést fogház-
ban végrehajtandó szabadságvesztésre is 
változtathatta volna, ha akarja. De nem 
akarta: fizetett. A polgármesteri funk-
ciót azonban – egy kevéssé átgondolt 
jogszabály rendelkezése miatt – a jog-
erős ítélet után már nem tölthette be. 
Egészen május 18-áig, amikor egyetlen 
jelöltként újra megválasztották a sza-
vazó tabiak, miután a küldöttgyűlés új 
felügyelő bizottsági tagot is választott 
helyette Bratu László encsi polgármester 
személyében. 

A TÖOSZ az inkriminált jogszabály 
módosítását egyébként már korábban 
és azért indítványozta, hogy az ilyen 
esetek elkerülhetők legyenek. 

BAJNAI GORDON
Amikorra Bajnai Gordon megérkezett, 
a küldöttgyűlés mind a formaságokon, 
mind a kötelező teendőkön túljutott. 
A százhuszonkét szavazásra jogosult, 
meg a nyolcvanegynéhány vendég – akik 
között egy határon túli társszövetség 
képviselője is akadt a szlovákiai ZMOS 
delegáltja, Jan Oravec sturovói polgár-
mester személyében – csaknem teljesen 
megtöltötte a termet. A hazai társszö-
vetségek fele viszont nem képviseltette 
magát, a másik feléből Győriné Czeg-
lédi Márta jászfényszarui polgármes-
ter a KÖOÉSZ-t, Illés György pilisszent-
lászlói polgármester a Magyar Faluszö-
vetséget, Gémesi György gödöllői pol-
gármester pedig a MÖSZ-t (ő egyedül, 
aki elnökként, továbbá a kormányzat 
és az önkormányzatok egyeztető fóru-
mának önkormányzati oldalát a minisz-
ter társelnökeként) képviselte. A kor-
mány részéről a miniszteren kívül egy 
szakállamtikár (Bujdosó Sándor), egy 
főosztályvezető (Varga Sándor) és egy 
főosztályvezető-helyettes (Mányai Ro-
land) volt jelen, a parlamenti pártfrak-
ciók részéről pedig senki sem.

Mire a miniszter megjött, a küldött-
gyűlés Máhl Ferenc, Olaszfalu korábbi 
polgármestere helyett – aki időközi vá-
lasztáson vesztette el a tisztségét – Tóth 
Csaba lesenceistvándi polgármestert 
tette meg a TÖOSZ oktatási tanácsno-
kának, továbbá ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül fogadta el a beterjesztett 
dokumentumokat.

Így aztán az akkor még az önkor-
mányzati és területfejlesztési tárca veze-
tőjének alkalma nyílt az önkormányzati 

Úgyszólván semmire sincs helyem ahhoz mérten, amit 
a TÖOSZ legutóbbi, évi rendes, 2008. május 7-én, Do-
bogókőn tartott küldöttgyűléséről megfogalmazni le-
hetne. Ami történt, annak tehát csupán egy részét vá-
zolom (a többit már tartalmazza, illetve tartalmazza 

majd a TÖOSZ honlapja), viszont viszonylag bővebben írok valakiről, 
aki nem volt jelen, de némelyek hiányolták, aztán akinek a legtöbb kér-
désre kellett válaszolnia, végül akit a leghosszabb ideig tapsoltak meg.

HÁROM  
EMBER  

A JÓBAN
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rendszer továbbfejlesztéséről folytatan-
dó vita résztvevőjeként kifejteni a véle-
ményét. Amit mondott, abból következ-
tetni lehetett arra, hogy a küldöttgyűlés 
elé terjesztett vitaanyagot, meg az ehhez 
mellékelt határozati javaslatot jól ismeri. 
És kiderült, hogy a többi önkormányzati 
érdekszervezet egyetértését célzóan va-
lamelyest enyhített igények többségét 
kielégíthetőnek tartja, csupán egyet el-
lenzett (a nagyrészt állami feladatokat 
ellátó jegyzők erőteljesebb helyi felügye-
letét), egy másikról viszont nem beszélt 
(az önkormányzati választás két évvel 
való eltolásának igényéről).

A miniszter elmondta, hogy néze-
te szerint az önkormányzati rendszer 
a politikai meg nem egyezés csapdája 
miatt még mindig a pubertáskor nehéz-
ségeivel küszködik, s elsősorban emiatt 
szükséges megegyezésre törekedni. Ami 
több kérdésben sikerülhet is, ezek kö-
zé tartozik az önkormányzati testület 
létszámának csökkentése. A nagyobb 
városok esetében az ésszerű keret zök-
kenő nélkül kialakítható, de – ismerte 
el – a kisebb településeknél nehézkeseb-
ben, vagy esetleg egyáltalán nem lehet 
ezt megtenni. Úgy vélte – a felszólalása 
után rázúduló kérdések szerint tévesen 
–, hogy hamarosan megegyezés szület-
het a kötelező önkormányzati feladatok 
bírósági úton való érvényesítésére tett 
javaslat ügyében. 

Utalt arra a csörögi esetre, amely 
azért lett emlékezetes, mert a helyi ön-
kormányzat nem tudta a gyerekek be-
iskolázását megoldani, más településen 
pedig ezt csak kérhette, s emiatt óhatat-
lanul a kisiskolások kötelező oktatását 
veszélyeztette. 

Hogy erre rákényszerült, s hogy bí-
rósági döntéssel csakis akkor lehet e 
helyzeten változtatni, ha a kényszert 
forrásokkal sikerül feloldani, ezt utóbb 
– legalábbis egy kérdésre adott válaszá-
ból következően – remélhetően érteni 
vélte. Felszólalásában – a küldöttgyű-
lésnek beterjesztett határozati javaslat-
tal egyezően – szükségesnek vélelmezte 
a polgármesterek jogállásának erősíté-
sét, mivel – fejtette ki – jelenleg a tes-
tület a település közvetlenül választott 
első emberével szemben blokkolhatja 
egyebek között a fejlesztési törekvése-
ket is. Miután az egyik megnyugtató-
nak szánt kijelentése – hogy tudniillik a 
kormánynak nincs szándékában az ön-
kormányzatok kasszájába belenyúlni 
– derültséget fakasztott, sietve ismerte 
el, hogy ebből a kasszából már nincsen 
mit kivenni. 

Azt nem tudni, hogy a jelenléte, avagy 
a jövőt vázoló néhány bíztató mondata 
indukálta kérdések feltevésére a polgár-
mestereket, ám kétségtelen, hogy a kor-
mánynak címzett, egyébként a legkevés-
bé sem ellenséges kérdésözön nehezen 

volt megválaszolható. Egyik válaszában 
Bajnai Gordon az összeférhetetlenség 
dolgában a javaslatban szerepeltetett 
követelés enyhítésére kérte a küldötte-
ket – hogy tudniillik testületi tagnak 
ne közalkalmazottat, hanem csak köz-
alkalmazotti vezetőt ne lehessen válasz-
tani –, ám érvei – például, hogy egy kis-
településen a helyi értelmiséget a tes-
tületi részvétel lehetőségétől kár lenne 
megfosztani – egy viszontválasz szerint 
az eredeti álláspont módosítására elég-
teleneknek bizonyultak, mivel – amint 
az elhangzott – a közalkalmazott tes-
tületi tagot a maga vezetője utasíthatja 
a helyi közösség érdekével esetleg ellen-
tétes érdek képviseletére. 

Valamelyik kérdező – egy kistelepü-
lés ötödik ciklusát töltő polgármestere 
– igen szenvedélyesen hánytorgatta fel, 
hogy a kistérségi társulás, amelybe ön-
kormányzatát a pénztelenség hajtotta, 
nem úgy működik, ahogy kellene, mert 
a társulásért kapott támogatás jelentős 
részét a társulási szervezet munkabé-
rére költi a városi önkormányzat, mint 
a szervezet munkáltatója. Ezért nem tar-
totta véletlennek, hogy a társulás szét-
esőben van. Erre a felvetésre Bajnai Gor-
don óvakodott azt mondani, hogy egy 
társulás belső ügyeit a társulás tagjai 
tartoznak megoldani, talán mert a más 
kérdésekben érzékelt együttműködési 
készséget nem akarta elveszíteni. 

1.  A TÖOSZ maximális védelmet nyújt ahhoz, hogy min-
den települési önkormányzat megtarthassa önállóságát, 
amennyiben helyben megfelelő szintű közszolgáltatásokra 
képes. 

2.  A TÖOSZ támogatja a települések közötti társulásokat és 
elsősorban az aprófalvas vidékeken fontosnak tartja, hogy 
a kistérségen belüli mikrotársulások rendszere megerő-
södjön. 

3.  A TÖOSZ egyetért a képviselő-testületek létszámának 
differenciált csökkentésével.

4.  A TÖOSZ szorgalmazza az összeférhetetlenségi szabá-
lyok szigorítását, hogy egyrészt ne lehessen önkormány-
zati képviselő, aki tartós foglalkoztatási, munkajogi és 
gazdasági jogviszonyban áll az adott önkormányzattal, 
másrészt egyidejűleg ne lehessen polgármesteri és – a lis-
tás választást kivéve – önkormányzati képviselői mandá-
tumért indulni a választáson. 

5.  A TÖOSZ támogatja a polgármesteri jogállás megerősí-
tését és a település lakosságszámától függetlenül – meg-

felelő feltételek mellett – fontosnak tartja a főállású pol-
gármesterség lehetővé tételét. 

6.  A TÖOSZ nem ért egyet a jegyzők kormányzati jogosítvá-
nyainak erősítésével, egyszersmind javasolja, hogy a jegy-
zők feladatkörében erősödjön az önkormányzati munkát 
támogató szerep.

7.  A TÖOSZ tarthatatlannak tarja önkormányzati finanszí-
rozási rendszer jelenlegi módját, nem támogatja újabb fel-
adatok és hatáskörök kellő források hozzárendelése nél-
küli telepítését, egyben szorgalmazza a helyi adók rend-
szerének átfogó újraszabályozását.

8.  A  TÖOSZ – az országgyűlési és az önkormányzati válasz-
tási ciklus elválasztása érdekében – megerősíti az önkor-
mányzati választási ciklus 6 évre történő kiterjesztésére 
irányuló korábbi javaslatát. 

A TÖOSZ NyOLC PONTJA

A küldöttgyűlés felkéri a TÖOSZ tisztségviselőit, hogy a szö-
vetség álláspontját ismertessék meg a társszövetségekkel és tö-
rekedjenek velük egységes álláspont kialakítására.
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Noha valamennyi kérdésre – a helyi 
viszonyok ismerete nélkül – nem vá-
laszolhatott, nyilvánvalóvá tette, hogy 
a jó döntések elengedhetetlen feltételé-
nek tartja a helyi viszonyok ismerőinek 
a döntések előkészítésében való rész-
vételét.

És jó oka volt nagyrabecsülni, ami-
ért – a kormány és az önkormányzatok 
jelenlegi helyzete miatt és okán – ellen-
séges megnyilvánulásban nem részesí-
tette senki.

GLATZ FERENC
A küldöttgyűlés résztvevői a legkitar-
tóbban tapsolták meg a TÖOSZ Tűzzo-
mánc Emléklapjával kitüntetett szerve-
zet vezetőjét, valóságos tapsviharral je-
lezvén, hogy tetszett, s hogy egyetérte-
nek azzal, amit tőle hallottak. A viharo-
san megtapsolt előadó Glatz Ferenc volt, 
a Párbeszéd a Vidékért Egyesület elnö-
ke. Aki a TÖOSZ elnökénél jó néhány 
rangosabb személytől – a többi között 
az osztrák, a német, az olasz és kétszer 
is a magyar köztársasági elnöktől – ve-
hetett már át kitüntetést, s alkalma lehe-
tett – mondjuk a Freedom kulturális-tu-
dományos Nagydíj New York-i átvétele 
alkalmából – tudományos megfogalma-
zásban is köszönetet nyilvánítani. 

A TÖOSZ küldöttgyűlésén legelőbb 
azt tartotta fontosnak bejelenteni, hogy 
átnézte a kiküldött vitaanyagot, az ah-
hoz kapcsolódó, a TÖOSZ honlapján 
is taglalt problémaköröket, s amiként 
nem talált újdonságot ezekben, akként 
a fórumon feszegetett kérdések se le-
hettek újak a számára, mert az önkor-
mányzatokról a ’90-es évek óta európai 
vita dúl, s ennek a vitának az Európai 
Unió különböző bizottságaiban tizenkét 
évig a résztvevője volt. Az Európai Unió 
alapelve ugyanis – mondta – az alulról 
építkezés; a szubszidiaritás elve. 

Ezek után Glatz Ferenc – akadémikus, 
volt miniszter, 1990-től a Pro Renovan-
da Cultura Hungariae Alapítvány kura-
tóriumának alapító elnöke, nyolc éven át 
a Teleki László Alapítvány Tudományos 
Tanácsának, hat éven át a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kétszer is tudomány-
politikai reformot kezdeményező elnö-
ke, 1996-tól az akadémia Nemzeti Stra-
tégiai Kutatások Programbizottságának, 
2003-tól a Magyar Nemzeti és Állami 
Intézmény- és Jelképrendszer szakértői 
bizottságának, 2004-től a Földhaszná-

lati és Vízgazdálkodási Stratégiai Nem-
zeti Bizottságának alapító elnöke (aki ez 
utóbbi minőségében tavalyelőtt elké-
szített tervtanulmányában másfélszáz 
év tapasztalataira támaszkodva bizo-
nyította, hogy a Kárpát-medence alján 
elhelyezkedő Magyarország számára 
létérdek egy, a folyók vízgyűjtő terüle-
teire kiterjeszkedő regionális vízgazdál-
kodási program kidolgozása), 2005-től 
az azóta civil egyesületté alakult Pár-
beszéd a vidékért elnevezésű mozgalom 
elindítója és vezetője – a szubszidiaritás 
három nemzetközi szintű ellenfelét ha-
zai települési vezetők számára igen szó-
rakoztatóan jellemezte. 

Az első ellenfelet a hatékonyság hívei 
körébe sorolta, akik a polgárok demok-
ratikus önkormányzását a fejlődés aka-
dályának tekintik, a másodikat a civil 
mozgalmakat felszívó pártosodás hí-
veiben, a harmadikat a vidéki térségek 
jelentőségét alábecsülő politikusokban 
jelölte meg. 

És kifejtette, hogy noha a technokra-
táknak okuk van olykor fölöslegesnek 
tartani a demokrácia fórumait, kény-
telenek lesznek tudomásul venni, hogy 
az emberek nélkül az emberekért nem 
lehet tenni semmit. 

Aztán elismerve, hogy a politikai 
többpártrendszernél nem találtak ki 
jobbat, és logikusnak tartva, hogy a pár-
tok számára a község legfőképpen vá-
lasztótoborzó terület, azt elemezte, hogy 
a pártpolitikai rendszereket miként le-

het és kell folyamatos harcban lokális 
civil szervezetekkel kiegészíteni, mert 
másképp Európa a pártok Európája, 
nem pedig a polgárok Európája lesz. 

Harmadsorban a vidéki térségek alá-
becsülését nevezte nemcsak Európát, 
hanem az egész emberi világot fenye-
gető legnagyobb veszedelemnek. Egye-
bek között az éghajlatváltozásra utalva 
valószínűnek vélelmezte, hogy a Krisz-
tus előtt kezdődött, a tudósok számá-
ra rejtélyes csendnek vége van, s hogy 
30–40 éven belül óriási vízhiány, óriási 
energiahiány lesz, amely a vidéki térsé-
gek aktivizálása nélkül kezelhetetlennek 
bizonyulhat. Az aktivizáláshoz lakosság 
kell, a lakosnak munkahely és a beleszó-
lás lehetősége, aminek a technikai felté-
teleit az internet kora megteremti. Ezért 
az önkormányzatiság az európai vidék 
jövője. Ahol nincs, ott nincs vidékpo-
litika, ahol nincs aktivizálva a vidéki 
térség, ott kihal. A világ pedig meghal-
hat emiatt. 

Elmondta, hogy a TÖOSZ által kitün-
tetett egyesület tagjai a vidék aktivizá-
lásáért együtt cselekvő emberek, akik 
között soha nem pártok szerint fogal-
mazódnak meg, vagy dőlnek el az esti 
borozgatásig tartó viták, hanem tárgy 
szerint. Megköszönve az elismerést, saj-
nálkozott amiatt, hogy a TÖOSZ nem 
tartozik a legfontosabb politikai ténye-
zők közé, pedig jó felsőház esetén tar-
tozhatna. 

Aczél Gábor
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G Az utóbb aranygyűrűvel kitűntetett Tóth Imre, Sarkad város 
fideszes polgármestere, a sarkadi kistérség képviseletében fon-
tosnak tartotta megköszönni, egyszersmind a küldöttgyűlés 
résztvevőinek a tudomásra hozni, hogy a TÖOSZ, s annak szo-
cialista elnöke eredményesen lobbizott az ő törvénnyel szétvert 
kistérsége törvénymódosításos egyesítéséért. A kistérség – fejte-
gette – csupán egy patkószög. De patkószög hiányában leeshet 
a patkó, patkó nélkül lesántulhat a ló, s ország pusztulhat bele, 
ha nincs lova. Ezt az előtt mondta, mielőtt tudott volna arról, 
hogy kitüntetik. A TÖOSZ aranygyűrűjét meglepetten vette 
át. Ez látszott rajta. Tán még jobban meglepem, ha itt árulom 
el, hogy a kitüntetést vita után egy másik jelölt helyett szavazta 
meg neki a TÖOSZ elnöksége. A másik jelölt bár a saját közös-
sége érdekében igen sok és eredményes munkát végzett, az ön-
kormányzatiság érvényesítését kevéssé szolgálta. Vele szemben 
a maga közösségében ugyancsak megbecsült Tóth Imre – néha 
a TÖOSZ-t is támadva – rendkívüli elszántsággal törekedett 
érvényre juttatni valamennyi helyi önkormányzat általa vélt 
érdekeit. És valamennyi elnökségi tag az ő kitüntetésére sza-
vazott.  (a. g.)
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Az európai uniós források a 2013-ig terjedő programozási idő-
szakban lehetőséget kínálnak a területi különbségek mérsék-
lésére. Ez egyedülálló és megismételhetetlen lehetőség, mert 
később a fejlesztési támogatások mértéke is nagyságrenddel 
csökkenhet. Magyarországon elvileg mind a Strukturális Ala-
pok (az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szo-
ciális Alap, a Kohéziós Alap), mind pedig az Európai Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Alap (rövidítve: EMVA) forrásai 
hozzájárulhatnak a vidékfejlesztési célok megvalósításához. 
Kettős finanszírozás azonban nem lehetséges. És a vidéki tér-
ségek fejlesztése a Strukturális Alapok nyújtotta támogatásnál 
jelentősen kisebb mértékű, főképpen az agrárszektor fejleszté-
sét célzó EMVA keretének egy részéből támogatható. Ez a ke-
ret az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (rövidítve: 
ÚMVP) finanszírozására szolgál. Az ÚVMP  első két eleméből 
az erdő- és mezőgazdálkodást támogatják (79%), a harmadik 
eleméből a központilag meghatározott vidékfejlesztési célo-
kat (17%), míg a negyedik eleméből a helyi fejlesztési elkép-
zelések megvalósítását (4%). Ez a legutóbbi a magyarországi 
Leader-program kerete.

Szolgai szerepben 
A Leader-programra vonatkozó rendelkezések szerint 
a 2004–2006 közötti időszakban működőknél nagyobb ak-
ciócsoportokat kellett létrehozni. Ezek lélekszáma nyolcezer-
től százezerig terjedhetett, ám az ágazat vezető tisztségviselői 
tavaly azt sugallták, hogy az ötvenezer lelket magukba fogla-
ló akciócsoportok a pályázaton a legesélyesebbek. Íly módon 

a teljes lakosság 45 százalékára és az összes település területé-
nek 87 százalékára sikerült kiterjeszteni azt a tervezési folya-
matot, amelynek eredményeként a helyi közösségek mintegy 
fele Leader-akciócsoporttá lehetett. 

Csakhogy a központi elosztáshoz szokott települési veze-
tők és más szereplők – gyakran politikai erővonalak mentén 
– többnyire szolgai módon a statisztikai kistérségek össze-
kapcsolásával hozták létre a helyi vidékfejlesztési közössége-
ket, s a kistérségek közötti újonnan létrejött együttműködés 
jobbára nélkülözte a közös érdekeket, a közös sajátosságokat 
és célokat, bár formailag megfelelt a központi igényeknek.

Az európai vidék egyáltalán nem homogén (a nagy lélek-
számú francia vidéken jól bevált módszerek nem feltétlenül 
vezetnek sikerre Skandinávia ritkán lakott hegyvidéki terü-
letein). A mi vidékünk sem az. Ezért a vidékfejlesztési politi-
ka homogenizálása, az úgynevezett európai átlagokhoz való 
igazodása, ez átlagok adaptálása nem lehet sikeres. 

A Leader-program alapja az alulról felfelé történő építkezés, 
a helyi, települési igények, célok megvalósítása. Magyarorszá-
gon a többcélú társulás keretében ellátott feladatok területi 
léptéke – különösen a jelentős településszámú kistérségek ese-
tén – igen ritkán terjed ki a statisztikai kistérség teljes terüle-
tére. Helyi feladatot több statisztikai kistérség akciócsoportja 
nyilvánvalóan még ritkábban láthat el eredményesen. Hiába 
határozunk meg akár megyényi, vagy régió szintű területi 
egységet, ha a tényleges feladatellátás legfeljebb a mikrotérségi 
ügyintézést és feladattelepítést teszi lehetővé. 

Emellett a Leader-program gazdasági hatékonysága is meg-
kérdőjelezhető, mert az elosztandó kevés forrás jelentősebb 
területi léptékű együttműködést nem feltételez, sok szereplő 
közötti felosztása pedig feszültségek kialakulásához vezethet 
és a koncentrációt sem szolgálja. 

A források aránya
A Leader-program a 2007–2013 közötti programozási idő-
szakban a vidék gazdasági és társadalmi leszakadásának meg-
állítását, a fejlődés megindítását célozza. A kérdés az, hogy 
e cél eléréséhez a vidékfejlesztési források elegendőek-e. Ezért 
meglehet, hogy indokolatlan a vidéki lakosság töredéke szá-
mára megélhetési lehetőséget nyújtó ágazati fejlesztéseket 
(az erdő- és mezőgazdaságot) négyszer annyi forrásban ré-
szesíteni, mint a máshonnan nem, vagy alig finanszírozható 
vidékfejleszési célokat. 

A TÖOSZ küldöttgyûlését elôkészítô megyei fórumokon a vidékfej-
lesztés dolgáról szólók többnyire a LEADER mozaikszót is szerepel-
tették mondandójukban. Közülük valaki az egyik ilyen elônevû közös-
ség tervezést koordináló csapata tagjának mutatta be magát, majd 
magyarra fordítván a rövidítés jelentését (Liaison Entre les Actions 

pour le Developpement de l’Économie Rurale = a vidéki gazdaság fejlesztése ér-
dekében megvalósított tevékenységek közötti kapcsolatok), meglehetôsen kedvet-
lenül ejtett róla szót. Mondhatni, hogy nyûgösen, ám figyelemre méltóan beszélt 
a magyarországi gyakorlat ellentmondásairól. Tapasztalatait utóbb – a TÖOSZ 
fôtitkárának kérésére – írásban is megfogalmazta. Az alábbiakban – általunk vá-
lasztott címmel – ebbôl a dolgozatból ismertetünk részleteket.

LEADER 
CVÍDER
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A vidékfejlesztési célokra fordítható források aránya is meg-
kérdőjelezhető, mert a helyileg megfogalmazott célok megva-
lósítására – vidékfejlesztési közösségenként eltérően – a for-
rások legfeljebb egyharmada, esetenként egyötöde jut. 

Az alkalmazott módszer a kevés lakossággal, de jelentős 
településszámmal rendelkező – és többnyire hátrányos, vagy 
leghátrányosabb helyzetű – közösségek önkormányzatai szá-
mára hozta a legkedvezőtlenebb megoldást.

Egy 46 településéből álló, egymilliárd 335 millió forint Lea-
der-forrással rendelkező vidékfejlesztési közösségben például 
– a működési és más költségek levonása után – egy településre, 
egy évben átlagosan 635 ezer 454 forint jut, amelyből egyaránt 
számítanak saját céljaik finanszírozására a civil, az önkor-
mányzati, vagy éppen a gazdasági élet képviselői, amennyi-
ben céljaik központilag nem támogathatók. Márpedig ennyi 
pénzből a legkisebb településen se lehet növekedési pályára 
állítani a helyi gazdaságot, vagy előmozdítani a civil szer-
veződések tevékenységét, netán megoldani valamely fontos 
helyi közfeladatot. Ilyen nagyságrend a helyi, térségi szerep-
lőket vélhetően nem fogja aktiválni. Ezzel szemben  hozzá-
járulhat ahhoz, hogy a korábbi vidékfejlesztési programok-
ba – SAPARD, AVOP, Leader – vetett és eléggé megtépázott 
bizalmat az ÚMVP új Leader-programjának köszönhetően 
örökre elveszítsék.

A kapcsolatok rendje 
A majdhogynem el sem kezdődött Leader-program kudarca 
még elhárítható. Amellett, hogy az ÚMVP-én belül a prog-
ram súlya és értékelése megváltoztatható, az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv (rövidítve: ÚMFT) előirányzatai is nagyobb 
mértékben hozzájárulhatnak a vidéki térségek fejlesztéséhez. 
Ez különösen azért időszerű, mert a kétéves akciótervek le-
jártával kezdetét veszi az újabb akciótervek készítése, ame-
lyekben a vidék fejlődését segítő programok nagyobb szerepet 
kaphatnak. Ehhez természetesen annak a jelenlegi gyakorlat-
nak a megváltoztatására is szükség van, amely – a kettős fi-
nanszírozás megakadályozása érdekében – az egyes előirány-
zatokat elhatárolja egymástól.

Jelenleg a legáltalánosabb és legprimitívebb elhatárolás, 
hogy a négyzetkilométerenkénti száz lakosú területek, illet-
ve a meghatározott lélekszámnál kevesebb lakosú települé-
sek az ÚMVP-be, a nagyobb népsűrűségű területek, illetve 
a népesebb települések pedig az ÚMFT-be tartoznak. Így 
például a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által oly sikeresnek 
és népszerűnek ítélt Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
első, a kis- és középvállalkozásoknak kiírt pályázatai kizá-
rólag a városok, illetve a nagyobb lélekszámú települések la-
kosságát támogatták. 

A regionális operatív programok némiképp differenciál-
tabban foglalkoznak a lehatárolás kérdésével, ugyanis – nem 
teljesen világos koncepció mentén – egyes fejlesztési területek 
a regionális operatív programba, míg mások a vidékfejlesztési 
programba tartoznak. 

Mindemellett a regionális operatív programok némelykor 
kifejezetten kizárják a vidéki településeket, némelykor pedig 
olyan feltételeket szabnak, amelyeket a vidéki szereplők, kü-
lönösen a közszereplők, képtelenek teljesíteni. Amennyiben 
a vidéki települések számára kínálkozik pályázati lehetőség 

– ez a Dél-Dunántúlon a víz- és szennyvízelvezetésre, az in-
tegrált oktatóközpontok kialakítására és a közlekedés biz-
tonságát javító fejlesztésekre terjedhet ki –, akkor a régióban 
a megvalósítás helyén lévő, félezernél kevesebb lakosú tele-
pülések önkormányzatai az értékeléskor egyetlen pontra se 
számíthatnak, nem is érdemes pályázniuk. 

A Dél-dunántúli Operatív Program önkormányzatokat 
érintő turizmusfejlesztési része pedig a támogatható legki-
sebb projektnagyságot 100 millió forintban határozta meg, 
80 százalékos támogatás ígéretével. A projektet egy települé-
sen belül kellett megvalósítani, tehát ez a feltétel a térségi ha-
tású, szélesebb körű partnerségen alapuló együttműködéseket 
kizárta. A Dél-Dunántúl aprófalvas térségében, a települési 
önkormányzatok jelenlegi anyagi kondíciói mellett, a szük-
séges 20 millió forintos önrész finanszírozására képes helyi 
közösség igen kevés akadhatott.

Az eljárás rendje
A Leader-program sikerességéhez a jól megfogalmazott el-
járási szabályok legalább oly mértékben hozzájárulhatnak, 
mint a rendelkezésre álló források, vagy egyéb tartalmi kér-
dések meghatározása. 

Emlékezetes, hogy a 2004–2006 közötti AVOP Leader-
programban olyan túlbürokratizált eljárásrendet alkalmaz-
tak, amelynek következtében nem csupán az egyes projektek 
megvalósításának ésszerű időhatárai nőttek ésszerűtlen mér-
tékűvé, de a fölösleges és értelmetlen igazolások, az elrendelt 
pótlások is jelentősen csökkentették a program iránti érdek-
lődést és bizalmat. 

A 2007–2013 közötti Leader-programra vonatkozóan 
az ÚMVP csupán annak megállapítására szorítkozik, hogy 
a projektek lényeges tartalmának a Leader-stratégiával va-
ló megfelelését a helyi akciócsoportok döntéshozó testülete 
ellenőrzi, és a projektek minőségi szempontok szerint érté-
kelését is maga végzi. Kifejezetten előremutató ama ígéret 
is, amely a központilag meghatározott vidékfejlesztési célok 
mérlegelését – függetlenül attól, hogy Leader-akciócsoportról, 
vagy vidékfejlesztési közösségről van szó – a közösséghez, il-
letve akciócsoporthoz telepíti. 

Központilag meghatározott célokról lévén szó a decent-
ralizált mozgástér természetesen korlátozott, de a jelenlegi 
központi elképzelések szerint a központilag meghatározott 
értékelési szempontokat helyi szinten súlyozhatják, illetőleg 
a célok forrásait a helyi igényeknek megfelelően helyi szin-
ten csoportosíthatják éppenséggel a legmegfelelőbb helyekre, 
és helyileg dönthetnek a nyertesek kilétéről.

A helyi szervezetektől független államigazgatási közremű-
ködés – amely a formai szempontok érvényesülését hivatott 
vizsgálni – szintén indokolható. Ezzel kapcsolatban sokkal 
inkább az a kérdés, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal ebben a körben milyen jogosítványokkal rendelkezik 
majd, pontosabban, hogy mennyire segítheti, vagy éppen hát-
ráltathatja a program megvalósítását. 

Az eljárásrendre vonatkozó központi elképzelések egye-
lőre nem ismertek, így csak remélhető, hogy a korábbi hibás 
eljárások tapasztalatai az arra illetékeseket a közösségi nor-
máknak megfelelő, de rugalmas, életszerű eljárásrend kiala-
kítására késztetik.
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állá
spo

nto
k Büszkén lépdel egy ló a jártatóban. 

De úgynevezett sötét ló; nem tudjuk, 
mire képes. Miután az idomár el-
ereszti a kengyelébe hágott lovas ke-
zét s az kiengedi ujjai közt a kettős 

kantárszárat, megindul megint, hajlékony hátán, 
mint rugókon himbálja emberét, izgatott, hol erre, 
hol arra húzza a gyeplőt. A lovas Vronszkij.   

szűkében vergődő önkormányza-
tokat eltérítheti a feladatfinanszí-
rozás irányába (ez az aranyozott 
gyeplő), ám ilyeténképpen – „ha 
az önkormányzati rendszer mű-
ködéséről nincs elegendő, rendsze-
rezett és szintetizált információ” 
(ha tehát rendszer sötét ló marad) 
– a szabályozásuk ágazati és átme-
neti kormányzati törekvéseknek 
lehet az áldozata. 

Kétségkívül kacifántosabb 
az önkormányzati világ problé-
máinak gyökeréig ásva a helyi 
gazdálkodást – a központi elosz-
tás átfogó reformja révén – in-
novációra késztetni, de máskép-
pen… például méneseket se lehet 
eredményesen tenyészteni.

A tenyésztés dolgáról
Igaz, hogy az Uralkodás hatalmas 
karjai... a legalkalmatosabbaknak 
látszanak újítások teremtésére, 
...de amiknek elérésére huzamos 
idő, örökké a célnak meg felelő, 
soha meg nem szakadó cselekvés 
rendje kívántatik, amiknek sokak-
nak kell nekifeküdni, mégpedig 
buzgósággal és meleg részvétellel, 
olyanokban az Uralkodás legoko-
sabban cselekszik, ha a hasznos 
célra serkentő eszközöket sokasít-
ja, az arra való eljutás útját köny-
nyebbíti, s a dolgot mentére hagy-
ja... Ahol az Uralkodás részéről 
a parancsolat, vagy a kényszerítés 

korlás elméleti és empírikus ösz-
szefüggéseit hosszú ideje elemző 
akadémiai doktor, az általa veze-
tett doktoriskolai program a he-
lyi kormányzás témájában nyújt 
ismereteket. Legújabb könyvében 
ezen ismeretek komplex összefog-
lalására törekedett, fogódzókat kí-
nálván a ma politikusainak, hogy 
felhasználásuk ne pusztán a hall-
gatók perspetívikus lehetősége le-
gyen. 

A kétesélyes jövô
Pálné Kovács Ilona végkövetkez-
tetése ugyanis, hogy a magyaror-
szági helyi, területi kormányzás 
kétesélyes jövőjű rendszer, ame-
lyet mintegy beszippanthat a bü-
rokratikus centralizáció, avagy 
éppenséggel kiteljesíthet a plurális 
kormányzásra épülő decentralizá-
ció. Szerinte ebben a „rendkívüli 
mértékben tagolt, sokszintű, sok-
szektorú, alul- és túlintézménye-
sített, személyi és adminisztratív 
kapacitásgondokkal, finanszíro-
zási nehézségekkel küszködő rend-
szer”-ben „a visszahúzás és a prog-
resszió tényezői egyszerre vannak 
jelen”, s közülük kell politikának 
választani. 

A forrásszabályozással való elé-
gedetlenséget érzékelve, a minisz-
tériumi köztisztviselők technok-
rata szemlélete által kódolt szak-
mai üzenetek hatására a forrás-

Ez a kép Lev Tolsztoj Karenina 
Anna című regényéből való, de 
Pálné Kovács Ilona legújabb köny-
vének két részlete is emlékeztetett 
rá. Az egyikben a szerző az önkor-
mányzati rendszert nevezi sötét 
lónak, amelyről mindaddig nem 
tudható, hogy mire képes, amed-
dig az államháztartás pénzügyi 
beszámolói nem fordítanak rá kel-
lő figyelmet. A másik részletben 
a lovat aranyozott gyeplővel kor-
mányoztatja, azaz, egy valame-
lyest hatékony, ám az önkormány-
zatok önállóságát a minimálisra 
korlátozó ösztönzési-finanszíro-
zási módon.

Ha egy, a választott funkcióját 
hivatásaként gyakoroló polgár-
mester végigolvassa a Helyi kor-
mányzás Magyarországon című 
kötetet (Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest–Pécs, 2008.), részint 
garantáltan ráismer a rendszer-
re, amelyben munkálkodik, ré-
szint megismerheti e rendszer 
történetét, nemzetközi gyakor-
latát, s felismerheti alakulásának 
összefüggéseit. De tapasztalhatja 
majd, hogy az ismeret öröme se 
boldogít.

A szerző a Magyar Tudományos 
Akadémia Regionális Kutatások 
Központjának igazgatója, a Pécsi 
Tudományegyetem Politikai Ta-
nulmányok Tanszékének egyete-
mi tanára, a területi hatalomgya-

ARANYOZOTT GYEPLÔ 
A SÖTÉT LOVON



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

Országos Szövetségének folyóirata

lágosan megkülönböztethetők 
a helyi és a középszintű kompe-
tenciák, s a kistelepülések – eset-
leg kötelező – társulásai (igazodva 
az ország térbeli, településhálózati 
sajátosságaihoz) változó léptékű 
szolgáltatásokat szerveznek, a vá-
rosok kormányzatai környékellá-
tóak lesznek, az ugyancsak erős le-
gitimitású középszintű kormány-
zatok pedig komplex igazgatási, 
szolgáltatási és fejlesztési hatás-
körrel integráló-érdekérvényesítő 
funkciót töltenek be. Ily módon 
ez utóbbiak az önkormányzatok 
nemzetközi hálózatának verseny-
képes tagjai is lehetnek. 

A meztelen király
A császár (merthogy az Ander-
sen-mesében a csaló takácsok 
nem királyt, hanem császárt öl-
töztettek a semmibe) ugyan ma-
ga is úgy vélte, hogy a felkiáltó 
gyereknek, majd a felrivalgó ten-
gernyi tömegnek igaza van (azaz 
nemcsak a tisztségükre méltatla-
nok és a földbuták szerint, hanem 
valójában meztelen), de mert szé-
gyenszemre nem futhatott haza, 
fényes kísérete élén még pecke-
sebben lépegetett. 

A kamarásai pedig hajbókolván 
vitték mögötte… a levegőt. 

Valahogy így van vége a híres 
mesének, amelyből a napjainkban 
unalomig koptatott szállóige szár-
mazik, engem azonban erre a me-
sevégre Pálné Kovács Ilona egy 
korábbi mondata emlékeztetett. 
Amelyre a kilencvenes évek leg-
elején írt tanulmányai egyikének 
végén rábukkanok. Az ő 1992-ben 
publikált „meséje” az Államtu-
dományi Kutatóközpont kiadásá-
ban, Kilényi Géza szerkesztésében 
sokszorosított kötet legelső író-
gépbetűs szövege, s két meglehe-
tősen hosszú címe van: Az önkor-
mányzatok működésének politikai 
alapkérdései, valamint Az állami 
irányítás területi struktúrájának 
modellje. Ebben a munkában már 
akkor igen fontos következteté-
sekre jutott. Itt legfeljebb példá-
lózhatok közülük. 

Ma is érvényes megállapítása 
volt, hogy a parlamenti munká-

hatalma béfoly, megbénul ott a vi-
lágon már óriási munkákat végbe-
vitt legszebb ereje az embernek, 
a szabad akarat, s önnön talál-
mány szerint való munkálkodás. 
(Ahol) az Uralkodásnak helyben-
hagyása, s védlése alatt... odail-
lő tagokból álló Egyesületekben 
önhasznokért részt véve, szabad 
akarattal munkálkodnak ugyan-
azon egy célra, (ott) minden erők 
a magok helyén vannak, súly és el-
lensúly egymást nem akadályoz-
tatva segíti az egésznek mozgá-
sát... A törvény oltalmát az Ural-
kodás védőleg tartja fenn az egész-
re nézve, de maga belé nem ele-
gyedik. 

A fenti sorokat – az akkori he-
lyesírási szabályok szerint – kere-
ken száznyolcvan esztendeje báró 
Wesselényi Miklós vetette papírra, 
történetesen a lótenyésztésről ér-
tekező egyik munkájában, de kö-
vetkeztetései szélesebb, mondhat-
ni, hogy jövőbe látóan társadalmi 
jelentőségűek. 

Egy mai intelem
Jövőbelátóan társadalmi jelentő-
ségű Pálné Kovács Ilonának a te-
lepülési szintű kapacitásgondok 
megoldási modelljére vonatkozó 
mai intelme is. 

Ez intelem szerint ha a felülről 
kezdeményezett és fenntartott 
kistérség kizárólagos marad, ak-
kor a kistelepülési önkormányza-
tok által befolyásolhatatlan, túl-
koncentrált középszint végképp 
elszakíthatja a helyi kormányzást 
közösségi gyökereitől, s ha ezen 
a szinten állandósulnak a dele-
gált korporációk, maga a szint 
a központi kormányzat ellensúlya 
és partnere egyre kevésbé lehet. 
Amennyiben állandósul az ön-
kormányzatok központi forrás-
függősége, akkor forrásszerző al-
kalmi szövetkezésekké sorvadnak 
az eredetileg szolgáltatási és fej-
lesztési célú koalíciók, s a leszű-
külő mozgástérben a társadalmi 
támogatásnak nem lesz helye. 

Mindezzel szemben a szerző 
felvillant egy általa optimistának 
mondott (alul-felül egyaránt tá-
mogatott) modellt, amelyben vi-

ban nem kap szerepet a terüle-
ti érdekképviselet, s hogy noha 
az önkormányzati érdekszövetsé-
gek területi szempontokat közve-
títenek a kormányzat számára, ez 
a szerepük gyenge, részint, mert 
a törvény nem tisztázta a kilétü-
ket, részint, mert a véleményük el 
nem fogadása – kiélezett, politikai 
konfliktusos kormányzás esetén 
– nem okoz különösebb kellemet-
lenséget a döntéshozóknak. 

Az önkormányzatok dolgáról 
szólva a polgármester közvetlen 
választását önmagában demok-
ratikus megoldásnak tartotta, de 
a megválasztása utáni negatív kö-
vetkezményként értékelte a tes-
tülettel szembeni kiszolgáltatott 
helyzetét. Emellett már az akkori 
tapasztalatok alapján kifejtette, 
hogy a pártelven felépülő testü-
leti munka a gyakorlatban cső-
döt mondott, mert – bármilyen 
„rugalmas” koalíciók szövődtek is 
– a pártosodott testület melegágya 
a bizalmatlanságnak, s monopo-
lista hajlamának.

Tisztázandónak tartotta továb-
bá az önkormányzatoknak a te-
rületi irányítás rendszerén belüli 
helyét, mert azt zsugoríthatónak 
vélelmezte, miközben hiányolta 
a dekoncentrált közigazgatás ter-
jedésének alkotmányos és hatal-
mi fékjeit.

Szerinte a nem térkonform 
önkormányzati szféra szerveze-
ti vázán belüli működési sémák, 
módszerek kialakítása továb-
bi szabályozásra szorult, s olyan 
jogalkotói, politikusi és kutatói 
habitust követelt, amely a hibái 
beismerésére képesen „nem haj-
bókol a meztelen királynak”1.

A kutatói habitus
A habitus latin szó, magatartás, 
szokás, viselkedési mód, lelki al-
kat jelölésére szolgál. Nem szüle-

�  ”A nagy tanulság az önkormányzati törvény megalkotói, 
,megálmodói’ számára, hogy sem elméleti, sem szervezeti 
sémák helyességét, tisztaságát, következetességét nem lehet 
egy döntéssel megkonstruálni (bár a mi törvényünk belső 
konzisztencia- hibákban is szenved), hanem a gyakorlatban 
jelentkező problémákra folyamatosan visszacsatolva, foko-
zatosan korrekciókkal lehet a bonyolult rendszert csiszolgat-
ni, finomítani, a realitásokhoz igazítani. Persze, ehhez olyan 
jogalkotói, politikusi és kutatói habitus kell, amelyik képes el-, 
illetve beismerni, ha hibázott, s presztizs-okokra hivatkozva 
nem hajbókol a meztelen királynak.” (Tanulmányok az ön-
kormányzati rendszerről. Budapest, 1992., 47. oldal)
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tési sajátosság, azaz elsajátítha-
tó, de Ferge Zsuzsa szerint2 nem 
elérendő célok motiválják, tehát 
a jellegzetesen kutatói habitus ki-
terjesztése Pálné Kovács Ilona té-
vesen támasztott követelménye 
volt a jogalkotókkal és a politi-
kusokkal szemben. Nem azért, 
mintha ők nem ismerhetnék be 
hibáikat, hanem mert meghatáro-
zott célok vezérlik őket, ráadásul 
olykor cserélődnek. 

Legújabb könyvében Pálné Ko-
vács Ilona a maga kutatói habi-
tusát teljesítette ki, azaz kutatói 
tapasztalatai alapján, az objektív 
társadalmi körülmények figye-
lembevételével törekedett a pol-
gári szabadságeszmény elveinek 
a különféle érdekek közelítéséhez 
szükséges mai lehetséges gyakor-
latát modellezni.

A polgári szabadság
A szerző kilenc fejezetre bontott 
kötetében a magyarországi ha-
talomgyakorlás jelenlegi módját 
és lehetőségeit veti össze a polgá-
ri szabadság elméletével és intéz-
ményesülésének nemzetközi vál-
tozataival. 

Elöljáróban fontosnak tartja 
megállapítani, hogy az önkor-
mányzati autonómia a modern 
demokratikus államok által őr-
zött, történetileg kialakult érték. 
Ezért nyilvánvaló, hogy a helyi 
kormányzás általa vázolt három 
modellje közül nem a technokra-
ta indíttatású, a szolgáltatások ha-
tékonyságára koncentráló, s vég-
képp nem a neomarxista talajú, 
az állam szogáltatási funkcióit 
pusztán elosztó centralista válto-
zatával rokonszenvezik, hanem 
– Tocqueville és Mill nyomán – 
a helyi autonómia szükségszerű, 
normative garantált szerepét a de-
mokratikus állam szerves részé-
nek tekinti.

John Stuart Mill 1859-ben pub-
likált, A szabadságról című hí-

�  „A habitus nem követ tudatosan előre meghatározott cé-
lokat (nem teleologikus)… Az objektív, társadalmilag adott 
helyzetek többé-kevésbé egyértelműen meghatározzák a sze-
replők lehetséges érdekeit, és a habitus az, ami az érdekek kö-
zelítéséhez szükséges gyakorlati stratégiákat formába önti.” 
(Ferge Zsuzsa: Utószó Bourdieu A társadalmi egyenlőtlen-
ségek újratermelődése című kötetében. Budapest, Gondolat, 
1978, 409–410. oldal)

ma, mint a vagyon, és hogy a társa-
dalmi igazságosságnak a hatalom 
gyakorlatilag elérhető legnagyobb 
mértékű kiegyenlítésében kell áll-
nia. Ebből az következett, hogy 
a föld és a tőke állami tulajdona 
csak akkor előnyös, ha az állam 
demokratikus, és még akkor is csak 
úgy, ha megtaláljuk az eszközöket 
a hivatalok hatalmának a korlá-
tozására.”)

Pálné Kovács Ilona hangsúlyo-
zottan a polgári szabadságjogok 
talaján maradva (vertikális és ho-
rizontális dimenziók mentén, va-
lamint függelmi rendszerek sze-
rint is) elemzi a hatalmon osztozó 
szereplők egymás közti, rendkívül 
sokfajta viszonyát. 

Ezen belül a decentralizáció ér-
vényesülését a polgári demokrá-
cia fokmérőjének tekintvén arra 
a viszonylag újszerű megállapí-
tásra jut, hogy a hatalom koncent-
rációját a hatalmi ágak területi, 
vertikális kiépítése is korlátozza. 
„Az önkormányzatok – írja – fon-
tos ellensúlyok, még akkor is, ha 
önálló hatalmi ág voltukat ritkán 
ismerik el.”

Elvtôl a kételyig
Kifejezetten izgalmas szellemi él-
mény (a kötetben sokszor vissz-
alapozva, s korábbi tanulmányo-
kat is fellapozva) arra figyelni, 
hogy a szubszidiaritás történelmi 
hagyományait felelevenítő, s e lé-
nyegében katolikus megfogalma-
zású alapelvet a társadalmi szer-
veződés nélkülözhetetlen pilléré-
nek tekintő szerző miként jut el 
tényekre alapozott meggyőződé-
sétől az ugyancsak tények által su-
gallt kételyig.

Ami az elvet illeti Pálné Kovács 
Ilona okkal utal XI. Pius pápa Qu-
adragesimo Anno kezdetű, Mus-
solini, Hitler és Franco bontakozó 
fasizmusa ellen, egyébként német 
munkatársa ösztönzésére és se-
gítségével 1931-ben megfogalma-
zott enciklikájára (amely szerint 
„mindazt, amit az egyes személyek 
saját erejükből és képességeik révén 
meg tudnak valósítani, azt hatás-
körükből kivenni és a közösségekre 
bízni tilos, éppen így mindazt, amit 

res esszéjének első mondatában 
meghatározza tanulmánya témá-
ját, hogy tudniillik ő nem az aka-
ratszabadságot, hanem a polgári 
szabadságot elemzi, amikor a ha-
talom természetéről ír. Arról te-
hát, hogy hol vannak ama hata-
lom korlátai, amelyet a társada-
lom jogosan gyakorolhat az egyén 
fölött3.

Nem tekinthető véletlennek, 
hogy Pálné Kovács Ilona elméle-
ti fejezetének a fontosabb fogal-
makat rögzítő részében legelőbb 
az egyéni szabadságba beavatkozó 
közösségi hatalom indokoltságát 
firtatja. 

És az se véletlen, hogy vála-
szul Bertrand Russel 1938-ban 
írt, majd 1950-ben némileg mó-
dosított, a neves matematikus, 
Ádám András  á lta l 1970-től 
1983-ig az asztalfióknak lefordí-
tott, s ebben a fordításban itthon 
csak 2004-ben kiadott A hatalom 
című tanulmánykötetéből egyet-
len gondolatot idéz: „…ahol nem 
szól gyakorlati szempont a kollek-
tív döntés mellett, ott a közrenddel 
összefüggő erős oknak kell fenn-
állnia ahhoz, hogy a szabadságba 
be lehessen avatkozni”. Azt nem 
írja le, hogy az általa idézett so-
rok Marxszal ugyan vitázó, de 
a szocialisztikus társadalmi be-
rendezkedéshez vonzódó szerző-
je éppenséggel a javak társadalmi 
tulajdonlása esetén tartotta szük-
ségesnek a hatalom korlátozását.

(Russel maga 96 éves korában 
– két évvel a halála előtt –, 1968-
ban az alábbi értékelést fűzte eh-
hez a kötetéhez: „E könyv alapgon-
dolatát jelentősnek látom, és azt 
reméltem, hogy nagyobb feltűnést 
fog kelteni, mint ahogy történt. 
Mind Marxszal, mind a közgaz-
daságtan klasszikusaival szembe-
ni vitairatnak szántam, nem va-
lamely részletkérdésben, hanem 
az alapelvet illetően. Azt fejtettem 
ki, hogy a társadalomelméletnek 
inkább a hatalom a központi fogal-

�  „Ez a tanulmány nem az úgynevezett akaratszabadságról 
szól, melyet oly szerencsétlenül állítanak ellentétbe a hibásan 
elkeresztelt filozófiai szükségszerűség elvével, hanem a polgári 
vagy társadalmi szabadságról; arról, hogy milyen természetű 
az a hatalom, amelyet a társadalom jogosan gyakorolhat az 
egyén fölött, s hol vannak e hatalom korlátai.” (John Stuart 
Mill: A szabadságról. Bukarest, Kriterion, 1983, 40. oldal)
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karaktere volt fontos, a legutób-
bi alkotmányreformok azonban 
a regionális szintű hatalommeg-
osztást, azaz a községek erőteljes, 
olykor kötelező kooperációját cé-
lozzák, lépték- és értékrend-válto-
zást fémjelezve. 

Ezért vallotta néhány éve még 
a regionális kormányzás kitünte-
tett, közigazgatási reformtól füg-
getlen területi érdekérvényesítő 
kibontakoztatásának szükséges-
ségét, ami nélkül a régiókat a cent-
ralizáló törekvések valósággal fel-
emésztenék.4

Miután azonban a 2002. évi 
kormányprogramban megígért 
2006-os regionális választás el-
maradt, és a szerző új könyvében 
kénytelen elismerni, hogy „a prog-

�  „Az önkormányzati reform elhúzódása nem vezethet oda, 
hogy Magyarországon a regionális fejlesztési politika megtor-
panjon a regionalizmus irányába vezető úton. Ezért üdvöz-
lendő, hogy a közigazgatási reformtól függetlenül is igyekszik 
a kormány a régiókat helyzetbe hozni. A területfejlesztésről 
szóló törvény módosításának egyik legnagyobb érdeme le-
het a régiók megerősítése...”(Pálné Kovács Ilona: A regio-
nális gazdaságfejlesztés igazgatási összefüggései. Megjelent 
A magyar régiók és települések versenyképessége elnevezé-
sű Nemzeti Kutatásfejlesztési Program keretében kiadott, 
a szerző által szerkesztett Versenyképesség és igazgatás cí-
mű kötetben. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 
2004., 30. oldal)

egy kisebb és alacsonyabb szinten 
szerveződött közösség képes végre-
hajtani és ellátni, nagyobb és ma-
gasabb szinten szerveződött tár-
sulásra áthárítani jogszerűtlenség 
és egyúttal súlyos bűn, a társada-
lom helyes rendjének felforgatá-
sa, mivel minden társadalmi tevé-
kenység lényegénél és benne rejlő 
erejénél fogva segíteni, szubszidiál-
ni köteles a társadalmi egész egyes 
részeit, ellenben soha sem szabad 
bomlasztania vagy bekebeleznie 
azokat”).

A tényekre alapozott meggyő-
ződéséről szólva a területi/verti-
kális hatalommegosztás különbö-
ző országokban alkalmazott gya-
korlatát elemezve arra a következ-
tetésre jut, hogy az önkormány-
zatokat önálló hatalmi ágnak te-
kintő egyetlen nemzeti (belgiumi) 
alkotmány szabályozási folyamata 
voltaképpen visszatükrözi a nem-
zetközi változásokat. 

Mert míg egy–másfél évszá-
zaddal korábban a helyi, községi 
szint, s annak önállósága, auto-
nómiája, egyszersmind közösségi 

ram végrehajtásának előkészítésé-
re létrehozott IDEA munkacsoport 
kevésbé volt sikeres a regionális át-
alakulás terén, mint a kistérségek 
esetében”5, nos ezek a tények fel-
ébresztik benne a kételyt a régiók 
megyékkel szembeni feltétlen erő-
sítését illetően.

A Helyi kormányzás Magyar-
országon című kötetéből még az is 
kiolvasható, hogy a bizonytalan 
jövőjű, tervezett regionális kor-
mányzás ideája nem indokolhat-
ja a kétségkívül gyenge legitimá-
ciójú, szűk hatókörű, mindmáig 
lebegtetett, ám a nehézségek el-
lenére működőképes megyei kor-
mányzás visszaszorítását, esetle-
ges megszűntetését. 

Mert – ezt nem írja le, de sejteti 
– ma már nem tartja lehetetlen-
nek, hogy minálunk, Magyaror-
szágon a megye legyen a régió.

Aczél Gábor

�  *A szerző itt, a 194. oldalon egyik 2006-os tanulmányára 
utal, amelyet azonban nem tartalmaz a felhasznált irodalom 
jegyzéke. Ebből a jegyzékből egyébként több más hivatkozott 
munka is kimaradt. Például Péteri 2006 (74. oldal), Galbraith 
1970/1974 (92. oldal), Balázs 2005a (97. oldal), Pálné 2003 (99. 
oldal), Magyary 2002a (122. oldal), Bozóki 1999 (256. oldal), 
Ágh 2007 (287. oldal), Magyary 1998 (296. oldal).
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SZÚNYOGIRTÁS FELSÕFOKON
25 éve a lakosság szolgálatában

A  kártevõírtó
üzletága 25 éve foglalkozik szúnyoggyérítéssel az 
ország jelentõsebb, idegenforgalmi szempontból 

kiemelt területein (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar,
Tisza-tó, stb.) Nagy figyelmet szentelünk a környezet

védelmére, éppen ezért integrált védekezéseket
alkalmazunk, elõtérbe helyezve a biológiai

eljárásokat. Saját  fejlesztésû és 
gyártású lárvairtószer  családunk alacsony elõállítási ára segíti 
a biotechnológia erõteljesebb elterjedését. Kisebb területeken
földigépes módszereket ajánlunk. Minden szúnyogirtási
problémával bátran keressék a

munkatársait.
Széleskörû felvilágosítás.
Szúnyogírtás komplex módon.
(földi, légi, kémiai,  biológiai)
Anyagforgalmazás (K-othrin ULV, Resl in premium,
Aqua reslin super, CORABAC lárvairtó
termékcsalád)
Környezetkímélõ technológiák.

 CORAX-BIONER Környezetvédelmi Zrt.
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CORAX-BIONER ZRT.

Elérhetõségeink
Tel.: 06 1 247 05 47
Fax: 06 1 309 02 14
E-mail:  corax@t-online.hu,
             corax-bioner@t-online.hu
Képviselet:1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

SZERETNE AKÁR HAVI 70 000 FT-ÉRT 
 KISTRAKTORT?

A ROTÁCIÓ KFT-T KERESSE!

2890 TATA BACSÓ B. U. 39/A
TEL.: 34-382-126; 34-382-813

WEB: WWW.ROTACIOTATA.HU
E-MAIL: INFO@ROTACIOTATA.HU

FINANSZÍROZOTT ÖSSZEG NETTÓ 500 EUR-TÓL 
30 000 EUR-IG!

POTENCIÁLIS ÜGYFELEK: CÉGEK,  
MAGÁNVÁLLAKOZÓK, ÖNKORMÁNYZATOK;

FUTAMIDŐ: 24–60 HÓNAP;
MARADVÁNYÉRTÉK: A NETTÓ GÉPÉRTÉK 1%-A;

ÖNERŐ: 0%.

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós  
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,  
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,  

elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.

PATINA Öntöde Kft.
1201 Budapest, Attila u. 37.
Tel.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
Email: patina@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu
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ok Az Európai Unió fél évtől három 

és fél éves korig a gyerekek har-
minc százalékát szeretné bölcső-
dében tudni.

A statisztika szerint Magyaror-
szágon a mintegy 385 ezer bölcső-
dés korú gyermeknek körülbelül 
a tíz százaléka részesül bölcsődei 
ellátásban.

Arányuk valamelyest növek-
szik. 

Mert igaz ugyan, hogy vala-
mennyi települési önkormány-
zat kötelező feladata a gyerekek 
napközbeni ellátása, de bölcsődék 
létrehozása és fenntartása kizá-
rólag a 10 ezer lakosnál népesebb 
településeken kötelező. Ma az or-
szág 25 ezernél valamivel több ön-
kormányzati bölcsődei férőhelyén 
mintegy 32 ezer gyermeket gon-
doznak.

A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium határozott álláspont-
ja, hogy a szociális ellátórendszer 
biztonságát meg kell őrizni. Ezért 
nem támogatnak semmilyen for-
ráscsökkentést ezen a területen, 
és törekszenek a családtámoga-
tási rendszer jelenlegi értékeinek 
megőrzésére. A változtatásnak két 
fő iránya lehet, az egyik a rászo-
rultság elvének szigorúbb érvé-
nyesítése, a másik az intézményi 
ellátórendszer fejlesztése. 

A 2008. évi költségvetés csak-
nem 900 milliárd forintot szán 
a gyermekekkel és fiatalkorúak-
kal kapcsolatos kiadásokra. Ahol 
az önkormányzat nem képes böl-
csőde létrehozására, fenntartására 
és a gyermekek száma is alacsony, 
ott a rugalmasabban alkalmazha-
tó családi napközik és az óvodák-
hoz integrált bölcsődék kínálnak 
megoldást. Az utóbbiból jelenleg 
országosan 92 létezik. A 78 intéz-
ményt felölelő családi napközik-
ben csaknem 1300 gyermeket lát-
nak el; rájuk és az integrált óvo-
dák férőhelyeinek fenntartására 
több mint tízmilliárd forint jut. 
A minisztérium célja a folyamatos 
férőhelybővítés. Tény, hogy a be-
következett évtizedes csökkenés 
után, már az ötödik éve növekszik 
az önkormányzati bölcsődék szá-
ma, amiképpen az önkormány-

Ingyenes héten próbálhat ki egy bölcsődét 
gyermekével némelyik nagyvárosi család. 
Az ajánlat az interneten fellelhető, s igazán 
vonzó. A bölcsőde reggel héttől este hatig gon-
dozza a piciket, a gondozók folyamatosan fi-

gyelik a fejlődésüket, naponta készítenek fényképeket róluk, 
életkoruknak megfelelő játékokat kapnak, készségfejlesztő 
foglalkozások résztvevői lehetnek, még az angol nyelvvel is 
megismerkedhetnek. Tavasztól őszig a lombos, virágos kert-
ben lehetnek, ott is étkezhetnek, télen jókora, üdítő sétákon 
levegőzhetnek. Mindemellett a bölcsőde vezetői az egyéni ké-
rések teljesítésére is törekednek, mert számukra a gyerme-
kek mosolya és a szülők elégedettsége mindennél fontosabb. 
A szülők ráadásul tetszésük szerint választhatnak havi bér-
letet (aminek ára alig 80 ezer forint), avagy százórás bérletet 
(60 ezer forintért), továbbá két hónapig érvényes ötvenórás 
bérletet (mintegy 40 ezer forintért). Lehetséges napi jegyet is 
vásárolni (majdnem nyolcezerért), esetleg (másfélezer forin-
tos) óradíjat fizetni a gondozásért. Azok az anyák, akik nem 
engedhetik meg maguknak, hogy munkabér helyett segélyből 
éljenek, s ezért szeretnék nap közben mások gondozására bíz-
ni kicsinyeiket, persze, nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 
És ők vannak többen.

RINGATÓ
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Csepelen
Az ország bölcsődéinek 30 száza-
léka Budapesten van. Becsei Dé-
nes, a XXI. kerületi önkormány-
zat oktatási, művelődési és sport 
ágazatának vezetője szerint Cse-
pel mindig híres volt gyermekin-
tézményeiről, igaz, az már a múlt, 
amikor nagyüzemek saját bölcső-
déket, óvodákat tartottak fenn. 

– Amióta – mondja – a szociális 
ellátás feladata kikerült a munka-
helyek hatásköréből, nem állítom, 
hogy minden zökkenőmentesen 
megy ezen a területen, de azt igen, 
hogy nincsenek hátrányos hely-
zetben a bölcsődei helyet igénylő 
kismamák. A 90-es években itt is 
sorra szűntek meg bölcsődék, de 
ezek nem vesztek el végleg a gyer-
mekek számára, mert van, ame-
lyikben ma roma óvoda működik, 
másikban meg Buratino iskola. 
A hajdani 1000-hez képest mára 
280-ra csökkent a bölcsődei férő-
helyek száma. Van olyan szülő, 
aki már a gyerek megszületése-
kor előjegyzést kér, bebiztosítva 
a későbbi bölcsődei elhelyezést, 
még akkor is, ha esetleg nem ve-
szi majd igénybe. Mindenesetre 
az elmúlt évben harminccal bőví-
tettük a férőhelyek számát, az idén 
pedig további hússzal szeretnénk 
növelni. Az önkormányzat sokat 
áldoz a bölcsődékre, az itt gondo-
zott gyerekekre. Jelenleg 338 böl-
csődés gyerekünk van, az állami 
normatíván felüli önkormányza-
ti támogatás tehát meglehetősen 
nagy összeg.

A csepeli egyesített bölcsődék-
nek, amelyek egy irányítás alatt 
működnek különböző telephe-
lyen, új vezetője van, a nemrégen 
kinevezett Turzó Mariann szemé-
lyében, aki tanári állását cserélte 
fel a bölcsődevezetői státussal.

– Négy bölcsődei egységünk 
van – mondja. – A növekvő hely-
igény mellett legnagyobb prob-
lémá n k a gondozónőhiá ny. 
Ez a szakma nem vonzó a fiata-
lok számára. Nagy a felelősség, 
sok tanulás kell hozzá, fárasztó a 
munka, amit kevéssé becsülnek 
meg anyagilag. A szakma kiörege-
dőben van, új jelentkezők nem to-

zatoknak a bölcsődések után já-
ró állami támogatás is jelentősen 
növekedett. Amíg 2003-ban egy 
bölcsődésre 361 ezer forint jutott, 
2008-ban ez az összeg 547 ezer fo-
rintra növekedett. És további for-
rásokkal is kiegészülhet, ha az in-
tézményt kistérségi társulásban 
működtetik. 

Az európai uniós pályázatok 
(HEFOP 4.2) 2004-től lehetőséget 
teremtettek bölcsődék és a hoz-
zá tartozó rugalmas szolgáltatá-
sok infrastrukturális fejlesztésére. 
Harminckét nyertes pályázó ösz-
szesen 4,1 milliárd forint támoga-
tásban részesült. Ebből 800 új böl-
csődei férőhely létesült, három-
százat pedig felújítottak.

A Központi Statisztikai Hivatal 
2007. évi előzetes adatsorai sze-
rint Magyarországon 561 bölcső-
de van, a legtöbb Közép-Magyar-
országon, a legkevesebb Észak-
Magyarországon. A regionális 
operatív programok 2007–2008. 
évi akcióterve 4,5 milliárd forin-
tot tartalmaz a napközbeni kis-
gyermek-ellátásokra, s mintegy 
1100 új férőhely megvalósulása 
prognosztizálható. 

A tárca számításai szerint a böl-
csődékben a jelenlegiek mellett to-
vábbi 15 ezer férőhelyre van szük-
ség, amihez a 2009-től 2013-ig 
terjedő időszakban 60 milliárd 
forintnyi uniós fejlesztési forrást 
kellene nyújtani.

Mivel az óvodák költségvetési 
fenntartása az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium hatáskörébe 
tartozik, az óvodákban kialakí-
tandó integrált bölcsődék ügyé-
ben a két minisztérium között 
az Új Tudás Program kereté-
ben jelenleg is folynak a szakmai 
egyeztetések. 

Ugyancsak fontos a regionális 
fejlesztésekért felelős miniszter 
közreműködését igénylő, a ROP 
akcióterveiben a gyermekek nap-
közbeni ellátásának fejlesztésére 
nyújtandó források növekedését 
célzó kezdeményezés, és az is fon-
tos, hogy ezt a témát a regionális 
fejlesztési tanácsok elnökei minél 
hamarabb tűzzék napirendre.

A. G., H. A., L. Gy. 

longanak, bár most már érettségi-
zettek számára másfél éves szak-
tanfolyam is indult. Az egyetlen 
vonzerő a 20 napos pótszabad-
ság, ami jár a bölcsődei gondo-
zóknak.

Beszélgetőpartnereim azt mond-
ják, hogy a lehetőségekhez mérten 
különleges igényeknek is igyekez-
nek megfelelni. 

Egy bölcsődében van mód dié-
tás étkeztetésre, ezen kívül átme-
neti gyerekmegőrzést is vállalnak, 
ha valamelyik mamának halaszt-
hatatlan hivatalos, vagy egyéb 
dolga van, és nem tudja gyermekét 
kire bízni. Óránként 300 forintos 
díjért befogadják a gyereket, hogy 
az édesanya nyugodtan intézhes-
se dolgait.

Szeretnének részt venni az euró-
pai uniós pályázatokon, most ta-
nulmányoznak egyet éppen, amit 
ugyan nem kifejezetten a főváros 
részére írtak ki, hanem a Közép-
magyarországi Régió számára, de 
részt vehetnek benne ők is. 

Ezek a pályázatok rendkívül kö-
töttek, általában valamilyen meg-
határozott, célként előírt szolgál-
tatáshoz kapcsolódnak, például 
a sajátos nevelést igénylő gyerekek 
befogadásához, vagy kapacitás-
bővítéshez.

Csepelen nem szükséges rossz-
ként kezelik a bölcsődék, általá-
ban a gyermekintézmények támo-
gatását, de a plusz pályázati pénz 
mindenképpen jól jönne. Becsei 
Dénes szerint sokszor erőn felül 
is áldoznak erre a feladatra. A kö-
vetkező három évben például 100 
millió forintot költenek a bölcső-
dék, óvodák játszó udvarainak 
modernizálására, az idén 20 mil-
lió jut erre a célra.

Talán nem véletlen, hogy a cse-
peli szülők elégedettek a bölcső-
dékkel, az elmúlt két évtizedben 
nem érkezett ezzel kapcsolatos 
panasz. Minden negyedik kisma-
ma igényelne gyermeke számá-
ra bölcsődei helyet, hogy esetleg 
visszamehessen dolgozni, hiszen 
most már a jogszabályok változása 
lehetővé teszi, hogy a gyerek két-
éves kora után munkát vállaljon 
az anya. Leopold Györgyi
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Veszprém megyében
Veszprém megyében a múlt század 
hatvanas éveiben a tanácsi fenn-
tartású intézmények mellett még 
számos nagyvállalat is működte-
tett – az édesanyák munkahelyi 
elfoglaltságához igazodó – böl-
csődéket. A cégek átalakulásakor 
vagy megszüntették ezeket, vagy 
átadták őket a helyi tanácsoknak. 
Jellemző, hogy míg 1990-ben az 
akkori 28 intézményben 1591 fé-
rőhely volt, addig 1999-ben a 15 
bölcsődében már csak 772. A tíz 
év alatt az itt alkalmazottak száma 
is 338-ról 170-re csökkent. Nap-
jainkban azonban 27 intézmény 
892 férőhelyen fogadja a bölcső-
dés korú gyermekeket. (Száz böl-
csődés korú gyermekre 7–10 fé-
rőhely jut.)

Csak egy alapos kutatás tud-
ná feltárni, hogy milyen ténye-
zők okozzák ezt a hullámzást. 
Mindenesetre a a munkát vállaló 
édesanyák nagy része igényelné 
ezt a szolgáltatást. Ezt állítja Bar-
bainé Bérci Klára, a megyeszék-
hely 100 férőhelyes egyesített böl-
csődéinek vezetője, aki részletes 
információkkal rendelkezik a me-
gye összes ilyen intézményéről is. 
Ismeretei szerint nem csak a kis-
településeken, de több városban 
sincsen bölcsőde. Az önmagában 
általában nem elégséges központi 
normatív támogatás mellett az in-
tézmények döntően önkormány-
zati fenntartása, folyamatos kar-
bantartása is nehézségeket okoz, 
létesítésükre pedig nincs elég 
forrás helyben. Nagyvázsonyban 
például Barnag, Mencshely, Pula 
és Vöröstó önkormányzatokkal 
közösen működtetik a néhány éve 
létrehozott új bölcsődét, Csabren-
deken ugyancsak több a „gazda”: 
Hosztót, Szentimrefalva, Veszp-
rémgalsa és Zalaszegvár önkor-
mányzata. Herenden a közelmúl-
tig egy alapítvány tartotta fenn 
az intézményt, ma ez is önkor-
mányzati finanszírozásban mű-
ködik. Magánbölcsőde egyedül 
Balatonalmádiban van, korábban 
ugyanitt a református egyház is 
szándékozott létrehozni egy böl-
csődét, de visszalépett. Barbainé 

Écsen
Az 1870 lakosú Écs községben 
nincs, de soha nem is volt bölcső-
de, pedig – Mondovics László pol-
gármester szerint – igény lenne 
rá, elsősorban a betelepülők ré-
széről. Bölcsődelétesítés jelenleg 
nincs napirenden a faluban, de 
meglehet, hogy a későbbiekben 
a megoldást segítő pályázati for-
rásokat keresnek majd. 

Halásziban
A szigetközi, csaknem 3000 lako-
sú Halásziban tavaly októberben 
az óvoda épületében felszabadult 
helyiséget rendezték be a legki-
sebbek számára. A bölcsőde iránti 
növekvő igényt Majthényi Tamás 
polgármester a romló anyagi kö-
rülményekkel és ezzel összefüg-
gésben azzal magyarázza, hogy 
az édesanyák is arra törekszenek, 
hogy a szülés után minél gyorsab-
ban munkába állhassanak. Egyéb-
ként a csoport fenntartására szol-
gáló állami normatíva több mint 
felét a bérezésre kell fordítani.

Beleden
A csaknem 3000 lakosú Bele-
den családi napközi szolgál je-
lenleg nyolc kisgyermek napköz-
beni gondozására. Tompáné Ba-
logh Mária polgármester szerint 
így a bölcsődénél kevésbé szigorú 
szakmai előírásoknak könnyeb-
ben meg tudnak felelni, és a kis 
létszám miatt otthoniasabb, csalá-
diasabb a légkör. A családi napkö-
zi az önkormányzatnak nem kerül 
pénzébe, az állami normatíva fe-
dezi a működési költségeket. 

Gyôrújbaráton
Nincs bölcsőde az 5800 lelkes 
Győrújbaráton, s az itteni gyer-
mekes családok más megoldás hí-
ján vélhetően a közeli Győr intéz-
ményeinek egyikébe-másikába vi-
szik picinyeiket. Juhászné Árpási 
Irma polgármester állítja, hogy 
az óvodai előkészítő lenne a leg-
kedvezőbb megoldás, amely két 
és fél éves kortól fogadná a gyer-
mekeket, s félnapos ott tartózko-
dással szoktatnák őket a jövőbeni 
óvodához. Maróti Zszuzsa

szerint a megyében többek között 
azért nem terjedt el a magánböl-
csőde, mert aránytalanul nagy 
terheket róna a családokra. 

Néhány önkormányzat, így pél-
dául a veszprémi és a sümegi is 
szeretné bővíteni a bölcsődei szol-
gáltatásokat, több helyen az óvo-
dához kapcsolódva, elsősorban 
pályázati támogatással. Bár az ön-
rész előteremtése, valamint sike-
res pályázat esetén az utólagos fi-
nanszírozás is gondot okoz. 

Az elmúlt időszakban két uni-
ós pályázati forrás segítségével 
megvalósult fejlesztés fejeződött 
be, Balatonkenesén a nagyközség 
és Papkeszi község önkormány-
zata más szervezetek közremű-
ködésével fogalmazta meg a tér-
ség szociális ellátásának fejlesz-
tésére vonatkozó EU-s pályáza-
tát. A 116 millió 800 ezer forintos 
beruházási költségből jött létre 
a Tátorján Szociális Szolgáltató-
ház, Papkeszin egy 20 férőhelyes 
bölcsőde, Balatonkenesén pedig 
egy óvodát alakítottak át bölcső-
dévé.  Juhász Ferenc

Kimlén
A valamivel több mint 2300 la-
kosú Kimlén nincs bölcsőde. Va-
lamikor az 1950-es években mű-
ködött a legkisebbeket gondozó 
intézmény a szigetközi faluban, 
de időközben megszüntették. Ha 
előkerül a közbeszédben, van, aki 
azt mondja, kellene, de valóságos 
nyomás nem nehezedik az ön-
kormányzatra ebben a kérdésben. 
Balsay Zsuzsanna polgármester 
szerint nem is bánja a falu veze-
tése, hogy nem állítanak ilyen jel-
legű követeléseket velük szemben, 
hiszen a bölcsőde-fenntartás szi-
gorú feltételeinek nem lehet egy-
könnyen megfelelni. Nem arról 
van szó, hogy kevés a születendő 
gyermek – az idén is harmincnál 
több kisbabával gyarapszik a te-
lepülés lakosainak száma –, ha-
nem arról, hogy a gyermeket vál-
laló fiatal házaspárok főképpen 
kimlei születésűek, akiknek szü-
lei, nagyszülei is a faluban élnek. 
Így a kicsik gondozása, családon 
belül megoldható.
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is őket. Hasonló terveik most is 
vannak, a HEOP-program révén 
80 millió forintot szeretnének 
kapni a fejlesztésre. 

Az önkormányzat szakbizottsá-
ga zöld utat adott a pályázatnak, 
amely hamarosan a testület elé ke-
rül. Remélik, hogy ősszel elnyerik 
a támogatást, s megvalósíthatják 
a fejlesztést.  Gőz József

Vépen
A 3500 lakosú Vas megyei telepü-
lésen nincs ugyan bölcsőde és csa-
ládi napközi, de a kistérséggel kö-
tött megállapodás alapján a kis-
gyerekeket a közeli Szombathely 
kijelölt bölcsődéjébe lehet beírat-
ni. Kiss Károlyné jegyző szerint 
erre is igen kicsi az igény, ugyan-
is az elmúlt években mindössze 
három gyermek bölcsődei elhe-
lyezését kérték a szülők. Minden 
bizonnyal családi alapon oldják 
meg a napközbeni ellátást, a nagy-
mamák, nagypapák besegítenek 
a szülőknek. Az ebbe a korosztály-
ba tartozó gyerekek száma amúgy 
is egyre csökken. 

Pankaszon
A mintegy félezer lakosú őrségi 
településen talán egy tucatnyi 3 év 
alatti gyerek lehet. Horváth Gézá-
né körjegyző szerint az anyukák 
a környéket sújtó munkanélküli-
ség miatt ragaszkodnak a gyeshez, 
gyedhez, gyethez is, azaz igyekez-
nek a lehető legtovább a gyerme-
kükkel otthon maradni. Elörege-
dett település lévén, Pankaszon 
szükség esetén tudnak segíteni a 
gyerekek napi elhelyezésében, el-
látásában a nagyszülők, esetleg a 
szomszédok is. 

Pácsonyban
A 300 lélekszámú Pácsonyban 
működik egy korszerű saját óvo-
da, amelybe jelenleg mindössze 
tíz gyerek jár. Az integrált rend-
szer kiépítésére nem adottak a fel-
tételek, és nincs is rá igény. Nagy 
István polgármester szerint a fa-
luban az anyukák igyekeznek él-
ni a gyes és a gyed lehetőségével, 
s besegítenek a kisgyerekek ellá-
tásába a nagyszülők is. 

Balmazújvárosban
A Hortobágy „mellyékén” elte-
rülő városban az integrált óvo-
dai-bölcsődei nevelést valósítják 
meg. Tavaly összevonták a 40 fé-
rőhelyes bölcsődét és az ennél na-
gyobb óvodát, így most egy igaz-
gatás alatt működik a kettő. A ne-
velők figyelemmel kísérik a böl-
csődés korú „népességet”, akár 
járnak ide közülük, akár nem. Aki 
ugyanis nem íratja be gyermekét 
az óvodába, azt személyesen kere-
sik fel, s igyekeznek rávenni, hogy 
az óvodának nemcsak gyermek-
megőrző, hanem iskola-előkészítő 
szerepe is van.

Püspökladányban
A csaknem 18 ezres lélekszámú 
városban csak tizennyolc gyer-
meket tudnak elhelyezni bölcső-
dében, amelyet itt az óvodához in-
tegráltak. Ez messze nem fedezi 
az igényeket, ezért azt tervezik, 
hogy az épületet felújítják, bőví-
tik. A tervezett 500 millió forin-
tos intézmény-felújításra pályáza-
ton igényelnek támogatást. Ősz-
re kiderül, hogy kapnak-e pénzt, 
s az is, hogy mikor kezdhetnek 
hozzá a beruházáshoz.

 Bocskaikerten
A Bocskaikerten élő kisgyerme-
kesek többsége a közeli Debrecen 
bölcsődéit veszi igénybe, mert 
a városban dolgozik. A község-
ben működik a családi napközi 
intézménye, amelyet húsz bölcső-
dést fogad piaci alapon, így csak a 
módosabbak tudják megfizetni. 

Hajdúszoboszlón
Korábban két bölcsőde működött 
Hajdúszoboszlón, de ezeket a ta-
karékosabb gazdálkodás érdeké-
ben összevonták. Így most – igaz, 
két telephelyen – egy bölcsőde 
szolgálja ki az igényeket. Ez utób-
biak nagyobbak, mint a lehetősé-
gek, de az anyagi korlátokat nem 
tudják áthágni. 

Az önkormányzat azokban 
az időkben, amelyekben a kor-
mány nem adott támogatást, öne-
rejéből tartotta fenn a bölcsődé-
ket. Öt évvel ezelőtt bővítették 

Csepregen
A körülbelül 3600 lakosú kisváros-
ban egy intergált bölcsőde-óvodá-
ban megoldott a legkisebbek gon-
dozása is. Dr. Erdősi László jegy-
ző elmondta, hogy a 22 férőhelyes 
bölcsődébe jelenleg 19–20 gyere-
ket visznek. Egy viszonylag fiatal, 
korszerű intézményről van szó, 
amely 1988-ban létesült, s böl-
csődei részlegében minden felté-
tel adott a szakszerű ellátáshoz. 
Az intergált rendszer több millió 
forint megtakarítást hoz az ön-
kormányzatnak. A fenntartásra 
igyekeznek kihasználni a pályáza-
ti lehetőségeket, bár az intézmény 
idén már önellátó lett, külön tá-
mogatást nem igényel. 

Szentgotthárdon
A csaknem tízezer lakosú kisvá-
rosban több mint félszáz gyereket 
fogad be a bölcsőde. Dr. Dancsecs 
Zsolt jegyző szerint a férőhelyek 
függvényében megoldott a kisgye-
rekek napközbeni elhelyezése, el-
látása. Eddig legalábbis nem je-
lezték az önkormányzatnak, hogy 
gond lenne a 3 év alatti gyerekek 
elhelyezésével. Lendvai Emil

Békésszentandráson
A Hármas-Körös-parti nagyköz-
ség bölcsődéjét 1973-ban nyitot-
ták meg a település központjában, 
amely 1970-ig a festői Horváth-
kertben működött idényjelleggel, 
május elsejétől október végéig. 
Az anyák többsége ugyanis vagy 
a kézi csomózású perzsa szőnye-
geivel világhírre tett szert a Bé-
késszentandrási Szőnyegszövő 
Háziipari és Népi Iparművészeti 
Szövetkezetben, vagy a mezőgaz-
daságban vállalt munkát. Akko-
riban 35–40 apróságról gondos-
kodtak. Ma csupán tizenkilencről. 
A csoportszobában játszósarkokat 
alakítottak ki az elmélyültebb fi-
gyelmet igénylő foglalkozások-
hoz, a tágas udvaron jól felszerelt 
mozgásfejlesztő eszközök várják 
a kicsinyeket.

– Négy gondozónőnk nagy sze-
retettel foglalkozik az egy csoport-
ban helyet kapott csöppségekkel – 
mondta Sinka Péterné intézmény-
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külső-belső megjelenése, állapo-
ta az uniós normáknak megfelel, 
csaknem vadonatúj. Valamennyi 
gyermek elhelyezése megoldott. 
Az intézmények mindegyikében 
az előírt szakképzettséggel ren-
delkezik a személyzet, illetve né-
hány esetben most van folyamat-
ban a szakképzettség megszerzé-
se. Létszámhiány nincs, a státus, 
a megbecsültség megfelelő. A vá-
ros önkormányzata a zagyvaréká-
sival együttműködve kistérségi 
szintű Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálatot működtet. Ki-
emelt feladatuk a gyermekvéde-
lem. Az önkormányzat jelenős 
összegeket fordít erre a célra. Ki-
váló szakembergárda segíti a fel-
adatellátást. Megoldott az intéz-
ményekben a gyermekvédőnői 
szolgálat is. A város gyermek- 
és ifjúságvédelmi koncepciójá-
nak kialakítása most van folya-
matban, őszre a képviselő-testület 
elé kerül. 

Cibakházán 
Cibakházán egy 2007. év végi adat 
szerint 4568-an éltek, a 18 év alatti 
gyermekek száma 1024 volt, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben 547 gyermek részesült. 
Kelemen Tünde Márta, a Család-
segítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője elmondta, hogy 
a településen 30 férőhelyes bölcső-
de és 120 férőhelyes óvoda mű-
ködik. A gyermekek kétharmada 
hátrányos körülmények között él. 
A beíratottak közül 74 gyermek 
részesült gyermekvédelmi ked-
vezményben, három veszélyezte-
tett gyermeket tartanak nyílván. 
Az intézményben a személyiség-
fejlesztést főiskolai végzettségű 
óvodapedagógusok irányítják, 
munkájukat szakképzett dajkák 
segítik. Tavaly 33 gyermeket gon-
doztak alapellátásban, és a véde-
lembe vett gyermekek száma tíz 
volt. A gyermekjóléti szolgálat 
a családsegítő központ épületé-
ben együttműködik a családsegí-
tő és a tanyagondnoki szolgálat-
tal. Az intézmény folyamatosan 
fejleszti a tárgyi feltételeit. 

S. Cs. J.

– A felszereltséggel különben 
elégedettek vagyunk – mondta 
Petneházi Antalné, a bölcsődei 
egység vezetője. – A pelenkázó, 
a fürdő, a mosdó és a mellékhelyi-
ség ellátottsága is megfelel az igé-
nyeknek. A néhány évvel ezelőtt 
európai uniós pályázaton nyert 
összegből pedig a város önkor-
mányzata lehetővé tette, hogy új 
épületbe költözzünk. Ha fedett te-
rasszal is rendelkeznénk, akkor 
esős, sáros időben is a szabadban 
lehetnének a bölcsődéseink.

Medgyesegyházán
Noha 2006. január elsejétől akár 
napi nyolc órában is dolgozhat-
nak azok az édesanyák, akiknek 
a gyermekei betöltötték az egy-
éves kort, a dinnyetermesztéséről 
híres Medgyesegyházán mégsem 
értékelődött fel az egyébként nem 
létező bölcsőde szerepe. 

– Azért egyszer valakiknek át 
kellene gondolniuk, hogy ezen 
a téren valóban jól funkcionál-e 
a szociális ellátórendszerünk – je-
gyezte meg dr. Nagy Béla, a nagy-
község polgármestere. – Számos 
környékbeli példával tudnék elő-
hozakodni azzal kapcsolatban, 
hogy a nem dolgozó kismama 
gyesen, illetve gyeden van, még-
sem otthon neveli a gyermekét, 
hanem beadja bölcsődébe.

Dányi László

Újszászon 
Újszászon a gyerekek napközbeni 
ellátását szolgáló bölcsőde, óvo-
da és általános iskola működik. 
Dr. Sütő László aljegyző szerint 
a fenntartásukra az engedélyezett 
létszám arányában állami támo-
gatást kap a kisváros, ám mind-
három intézmény működéséhez 
szükséges saját forrás is. 

Az intézmények igényét a fenn-
tartó önkormányzat teljes egészé-
ben kielégíti. A városban az el-
múlt öt évben valamennyi okta-
tási és gyermekintézmény felújí-
tása és bővítése megtörtént, ami-
hez ROP-, HEFOP-pályázatokat 
és címzett állami támogatást vet-
tek igénybe, csaknem 1,5 milliárd 
forint értékben. Az intézmények 

vezető –, az óvodai visszajelzések 
is arról tanúskodnak, hogy önál-
lóságot és tudást szereznek a böl-
csődei évek alatt. 

Mivel az anyukák közül jó né-
hányan a közeli Szarvasra járnak 
be dolgozni, reggel hat órakor nyit 
a bölcsőde, hogy a helyközi autó-
buszjáratot elérjék. A gyes mellett 
félállást vállalók gyermek-elhelye-
zési gondját is megoldják.

Szeretnék modernizálni, bőví-
teni a bölcsődeépületet, alig vár-
ják, hogy beadhassák az anyagu-
kat a kormányzati, illetve EU-s 
pályázati kiírásokra.

Körösladányban
A fiatal város három telephelyen 
működő óvodája és bölcsődé-
je az idén 93 millió 637 ezer fo-
rint költségvetésből gazdálko-
dik. Az önkormányzat 37 millió 
366 ezer forintot nyújt a szociális 
intézmény feladatainak ellátására, 
a fennmaradó pénzösszeg az ál-
lami normatívából és saját bevé-
telekből tevődik össze. Az óvo-
daépületben két csoportban gon-
doskodnak a 24 bölcsődéskorú 
kisgyermek fejlődéséről Tóth Fe-
rencné intézményvezető irányí-
tásával. A bölcsőde folyamatos 
fenntartását annak ellenére vál-
lalja a települési önkormányzat, 
hogy nem tartozik a kötelező fel-
adatok sorába. 

– Nagy, mintegy 230 millió fo-
rintos beruházás megvalósítására 
készülünk a közeljövőben – árulta 
el dr. Pelcsinszki Boleszláv polgár-
mester. – A Dél-alföldi Regionális 
Operatív Programhoz 200 millió 
forint elnyerésére nyújtottunk be 
pályázatot új óvoda és bölcsőde 
létesítése érdekében.

Vésztôn
A Négyszínvirág Óvodában mű-
ködő 22 férőhelyes bölcsődébe 
32 gyereket visznek, s őket négy 
gondozónő látja el. A bölcsőde 
működési alapszabályzatában 
az szerepel, hogy csak másfél éves 
kortól vehetők fel kisgyermekek, 
mivel nincsenek meg a technikai 
feltételek (járóka stb.) a hat hóna-
pos csöppségek gondozására.
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torzatot cserélték ki. A játékpark 
bővítése folyamatos, de lassú. Ti-
zenkét gondozónőt, egy élelmezé-
si vezetőt, három technikai mun-
katársat, valamint egy szakácsot 
foglalkoztatnak. Dr. Székely Ist-
vánné elmondta, hogy a két böl-
csőde gondozóinak átlagéletkora 
50 év felett van, mert a fiatal szak-
irányú végzetteket elcsábítják a 
jobb megélhetési lehetőséget kí-
náló rokon- és idegen szakmák. 
Az igazgatónő véleménye szerint 
a bölcsődei gondozói szakmának 
ma Magyarországon nincs anya-
gi-erkölcsi megbecsülése. A böl-
csődei dolgozókat még csak nem 
is pedagógusi besorolás szerint 
bérezik, ezért havi jövedelmük 
az óvodapedagógusok bérénél is 
jóval alacsonyabb. Ezért sok a kö-
rükben a pályaelhagyó. A pályán 
régóta tevékenykedők elhivatott-
ságból és szakmaszeretetből már 
nem váltanak munkát, azonban 
fennáll a veszélye, hogy a két böl-
csőde munkaerő-utánpótlási gon-
dokkal fogja szembe találni ma-
gát. Holp Judit

Géberjénben
Dr. Görbéné dr. Székely Edit, Géb-
erjén és Fülpösdaróc körjegyzője 
elmondta, hogy Géberjénben óvo-
da van, bölcsőde pedig Nagyecse-
den, amelynek önkormányzatával 
a bölcsőde ügyében a helyi testü-
let társulási megállapodást kötött. 
Nagy gond, hogy nincs a települé-
sen tömegközlekedés. 

Géberjénbe a városból járnak 
gyerekek iskolába, éppen azért, 
mert a faluban jobb az oktatás 
színvonala, mint a nagy létszámú 
városi osztályokban. A körjegy-
ző szerint, ha esélyegyenlőségről 
beszélünk, akkor a kis falvak szá-
mára a mostani helyzet egyálta-
lán nem elfogadható. Ami zajlik, 
az a kistelepüléseken élők hátrá-
nyos megkülönböztetése. 

– El lehet képzelni egy a pici 
gyereket, akár iskolást is, hogy 
fel kell kelteni korán reggel, hogy 
a fél hetes busszal el tudjon men-
ni a legközebbi, 20 kilométerre lé-
vő városba – folytatta a jegyzőnő. 
– Ha a gyerek megbetegszik, ak-

Pásztón
Pásztón a többcélú kistérségi tár-
sulás munkatársa, Nagyné An-
gyal Ágnes elmondta, hogy a kis-
térséghez tartozó 26 települési ön-
kormányzat egyike sem kötele-
zett bölcsőde fenntartására, noha 
szükség volna a csecsemők és leg-
kisebbek nappali ellátására. Intéz-
ményi társulások egyelőre óvodák 
és iskolák között jöttek létre. Pász-
tón működik egy gyermekek át-
meneti otthona elnevezésű intéz-
mény, amelyben, sajnos, nem tud-
ták beindítani a legkisebbek nap-
pali ellátását. Kérdésünkre, misze-
rint a szociális alapszolgáltatások 
közül a családsegítési és gyermek-
jóléti feladatokkal rokon bölcső-
dei és napközbeni ellátás között 
kerestek-e áthidalási megoldáso-
kat, Angyal Ágnes elmondta, hogy 
ezek a szolgáltatások a gyámügyi 
és egészségügyi jellegű ügyeket 
lefedik, de az egészséges bölcső-
dés korú gyermekek ellátása nem 
megoldott. Az óvodákba azon-
ban a harmadik életévüket betöl-
tött gyermekeket már felveszik, 
s az anya fél évvel korábbi mun-
kába visszakerülése is sokat segít 
a családoknak.

Bátonyterenyén
Bátonyterenye mindkét település-
részén, Nagybátonyon és Kistere-
nyén működik bölcsőde. Dr. Szé-
kely Istvánné, a nagybátonyi böl-
csőde igazgatónőjétől tudjuk meg, 
hogy az ő intézményük 20 férőhe-
lyén 32, a kisterenyei intézmény 
10 férőhelyén pedig 16 gyermeket 
gondoznak. A bölcsődék fenntar-
tója Bátonyterenye város önkor-
mányzata. Nincsenek túlfinan-
szírozva. A kisterenyei intézmény 
szerencsésebb helyzetben van, ott 
a szülők két évvel ezelőtt létrehoz-
tak egy alapítványt, s a négy gon-
dozónő mellett egy szakács és egy 
technikai munkatárs látja el a fel-
adatokat. Az alapítvány a belső 
terek, illetve a bútorzat idei felújí-
tása érdekében figyeli a pályáza-
tokat, s tartalékolja az erőforrá-
sokat. A nagybátonyi bölcsődében 
2002-ben történt részleges felújí-
tás, ekkor a linóleumot és a bú-

kor nem tudnak szólni az anyu-
kájának, hogy jöjjön érte. Ha szól-
nának is, nem tud menni, mert 
busz csak reggel és este közleke-
dik. A tömegközlekedés fogya-
tékossága a munkahelytalálást is 
megnehezíti. 

Nyírpazonyban
Ilosvai István, Nyírpazony jegy-
zője elmondta, hogy e településen 
igyekeznek megoldani a gyerekek 
napközbeni ellátását. Bölcsőde 
nincs, óvodát viszont működtet-
nek. Az állami finanszírozás nem 
fedezi teljes mértékben a szükség-
letet. Az épületet fel kellene újíta-
ni, meg az ellátáshoz jobb finan-
szírozást nyújtani. Az óvodával 
kapcsolatban nem adtak be pályá-
zatot. Ami gond adódik, pályázat 
nélkül próbálják megoldani. 

Cselényi György

A nagyvilágban a nők munká-
ba állása s a nagycsaládok fel-
bomlása tette szükségessé, hogy 
a gyermekek napközbeni fel-
ügyeletéről szervezett keretek 
között gondoskodjanak. Ezért 
jött létre a bölcsőde intézmé-
nye is. A bölcsődei nevelés elő-
nyeit és hátrányait a szakembe-
rek mindmáig vitatják. Némely 
kutató szerint azok a gyerekek, 
akik egyéves koruk előtt na-
pi négy órát, vagy annál többet 
töltenek anyai gondoskodás nél-
kül, agresszívebbek kortársaik-
nál. Más kutatók szerint viszont 
a bölcsődei nevelés jótékony ha-
tású, a bölcsis gyerekek értelmi 
fejlődése gyorsabb, s ezért ak-
tívabbak, mint a kizárólag ott-
hon gondozottak. Az engedet-
lenséget az utóbbi szakemberek 
az önállóság megnyilvánulásá-
nak tartják. Abban minden ku-
tató egyetért, hogy a piciknek 
mindenütt szeretetet és figyel-
met s egyfajta minőségi dajká-
lást kell(ene) kapniuk. Az anyai 
gondoskodás időtartamának le-
hetőség szerinti növelése, s a böl-
csődék közötti választás lehető-
ségének megteremtése azonban 
ma még dajkamese. (a. g.)Da
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pant pazarlóan bánunk. Az egész-
ségügyi világszervezet, a WHO 
egy tanulmánya szerint például 
egyetlen csésze kávé előállításához 
140 liternyi vízre van szükség, egy 
kilogramm marhahúséhoz pedig 
16 ezer literre (a növénytermesz-
tés, illetve az állattenyésztés víz-
igénye miatt). 

Parányi csavar a hazai vízgaz-
dálkodás gépezetében a Fejér me-
gyei Iváncsán létrehozott Vizek 
Háza, de jelez valamit: az uniós 
(nem pedig a hazai forrásokat 
megcsapoló) pályázati pénzből 
létrehozott bázis annak bizonyíté-
ka, hogy akik megálmodták és lét-
rehozták, azok bölcs előrelátással 
évtizedekre mernek, tudnak ter-
vezni. Az AquaFil-projekt ígére-
tes vállalkozásnak látszik (és az is, 
ám nem az üzlet, hanem a tudás 
és tapasztalat terén), jóllehet csu-
pán néhány önkormányzati veze-
tő támogatása, egy kis iroda s egy 

Évszázadunk végére az ivóvíz drá-
gább lehet az aranynál. Így hang-
zik az ENSZ kutatóinak fenyege-
tő, s nem is nagyon túlzó jóslata. 
A sötét előrejelzésnek valós alap-
jai vannak: bár a Föld felületének 
kétharmadát víz alkotja, az élet 
fenntartásához nélkülözhetet-
len édesvíz sok helyütt már ma is 
kevés az ott élők számára. A tel-
jes, földi vízkészlet 97 százaléka 
ugyanis emberi, állati fogyasztás-
ra, növénytermesztésre alkalmat-
lan. Sós. A mindössze 3 százalék-
nyi édesvíz kétharmada viszont 
jégben, hóban fagyott, s csak drá-
gán lehet kiolvasztani. A renge-
teg vízből így tehát csupán egyet-
len százaléknyi a közvetlenül fel-
használható. Ennek háromnegye-
dét a mezőgazdaság és az állatte-
nyésztés, egyhetedét pedig az ipar 
használja el. Emberi használatra 
mindössze az édesvízkészlet ti-
zede marad, s még azzal is rop-

projektmenedzser képezi a kör-
nyezetvédelmi információs köz-
pont összes erőforrását. Az évek 
alatt felhalmozott tudás és kon-
centrált tapasztalat azonban más 
európai térségi és hazai irodákkal 
tette összemérhetővé, sőt – az elis-
merések okán – példaértékűvé.

A négy évvel ezelőtti kezdeti 
lépésekről jó volna leírni, hogy 
az ötletgazdák remek érzékkel 
már akkor látták, hogy ez a jövő 
útja, Páczai József projektmen-
dzser (egyébiránt az AquaFil min-
denese) azonban szerényen hárít:

– Mondjuk úgy, hogy a pro-
jekt talált meg minket... A tele-
pülésnek már tizenöt éves, értékes 
testvérvárosi kapcsolata van egy 
luxemburgi községgel, ami má-
ra már túlnőtt a hagyományos és 
megszokott protokollon. Valódi 
együttműködés tölti meg a tar-
talmát, s ennek keretében kínál-
ták fel a csatlakozás lehetőségét 
a náluk már jól működő program-
hoz. Rajtuk kívül francia, román 
és bolgár résztvevői voltak ennek 
a régiókat tömörítő szerveződés-
nek, amikor négy éve Iváncsa ön-
kormányzata, egy portugál szö-
vetség és egy francia egyetem is 
bekapcsolódott a munkába.

Sokoldalas dokumentum fog-
lalja össze, milyen tevékenységet 
takar az AquaFil-projekt eddigi 
munkája, mindent felsorolni le-
hetetlen, Páczai József azonban 
számos előadás tapasztalatának 
birtokában röviden vázolja a lé-
nyeget:

– Az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap, vagyis az ERFA több 
országra kiterjedő pályázatokat 
hirdet, egyik közülük a régiók kö-
zötti együttműködésre irányuló, 
aminek az előző ciklusban Inter-
reg volt az elnevezése. A, B és C jel-
zéssel különböztették meg a határ 
menti, a hasonló adottságú, illet-
ve a határokon és – területi, nem 
pedig intézményesített – régiókon 
átívelő kapcsolatokat. A környék 
gazdag vízkincse (az erek, árterek, 
holtágak, felszín alatti vizek, vala-
mint a cikolai vízgyűjtő és a Líviai 
tó) szinte predesztinált minket ar-
ra, hogy pályázzunk a részvételre. 

Drámai szavakkal lehetne ecsetelni a világ 
édesvízkészletére váró jövőt, de a zöldeket ki-
véve ugyan ki figyel oda a vészjósló szavak-
ra, hogy mi vár az emberiségre ötven, száz 
év múlva? Az előrelátók – és a nagyon gaz-

dagok – azonban már most stratégiát építenek, s így rögvest 
nem mindegy, hogy a magyar vidék milyen adottságokkal 
bír. E téren hazánk kivételes helyzetben van: mi birtokoljuk 
az európai édesvízkészlet zömét. Az optimista jóslatok sze-
rint eljöhet még az idő, amikor palackozott víz exportjával 
szerezhető busás nemzeti bevétel. Azt persze túlzás lenne 
állítani, hogy az iváncsai Vizek Háza e megfontolásból szü-
letett; sokkalta inkább az élhetőbb környezet megteremtésé-
nek szándékával.
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Ugyanakkor az uniós irányelvek 
hazánkra is érvényesek, amelyek 
előírják, hogy – fél mondatban 
összefoglalva – 2015-ig el kell ér-
ni a felszíni és felszín alatti vizek 
jó állapotát. A közös nevező tehát 
a víz, ennek megfelelően a pro-
jekt felépítése is azonos minde-
nütt. Két nagy területre, a tér-
ségközi és a helyi tevékenységre 
koncentrálódik a munka, aminek 
négy átfogó komponense van. Az 
igazgatási elem jórészt a közgyű-
lések, szakmai fórumok megren-
dezését jelenti, a Vizek Háza-háló-
zat olyan információs központok 
létesítését írja elő, mint a miénk 
is, amelyek vízhez kapcsolódó fej-
lesztési ügynökségekké alakulnak. 
A szakmai munka legmarkán-
sabban a harmadik komponens-
ben jelenik meg, ennek keretében 
a földrajzi információs rendszerek 
(FIR) és az átfogó vízgazdálkodás 
(Folyó Szerződés) kiépítése a cél. 
A FIR olyan informatikai rend-
szer, amely megjeleníti a vízgyűj-
tő medence minden, a helyi dön-
téshozó szervezeteknek adatokat 
szolgáltató paraméterét. A Folyó 
Szerződés az átfogó vízgazdálko-
dás eszköze, amely valamennyi 
szereplő (a hatóságok, a vállalko-
zások, a társadalmi és civil szer-
vezetek, s nem utolsósorban a la-
kosság) bevonásával helyivé teszi 
a vizekkel történő gazdálkodást. 
A negyedik elem a környezeti ne-
velés terén ír elő feladatokat, s ta-
lán nem kíván különösebb rész-
letezést a fenntarthatóság, a kör-

állapításokat a 2005-ös országje-
lentés tartalmazza. Kisebb lépték-
ben ugyan, de ehhez tette hozzá 
a maga részét az AquaFil-projekt. 
Amit vállalt, azt a fejlettebb part-
nerek is értékelték, ráadásul a fél-
évente kötelező, francia és angol 
nyelven beadott jelentések és el-
számolások – idézve – „pontossá-
gukkal kivívták a vezető partner 
könyvvizsgálójának (Luxemburg) 
elismerését”. 

– A konstrukció nem enged meg 
nagyobb beruházást, hiszen nem 
azt célozza, mindazonáltal van 
látható, kézzelfogható eredmé-
nye a munkánknak. Az informá-
ciós központ ma már számottevő 

nyezettudatosság, a takarékosság 
céljának népszerűsítése.

Mindezt hallva jó tudni: Ma-
gyarország felszíni vízkészletei-
nek 5 százaléka ered hazai for-
rásból, a többi külföldről szár-
mazik, és egyre szennyezettebb 
állapotban jut el hozzánk. Ráadá-
sul az ország vízkészlete térben 
és időben is egyenetlenül oszlik 
el. Időben az évszakok változá-
sa miatt, térben az elhelyezkedés 
és az eltérő vízhozam miatt. Ha-
zánkra is érvényes az a gyakran 
hangoztatott nézet, miszerint nem 
az édesvízkészletek szűkös vol-
ta miatt fenyeget válság, hanem 
a rossz gazdálkodás következté-
ben. Magyarország sem sáfár-
kodik bölcsen a hazai vizekkel; 
a nem hozzáértő számára is nyil-
vánvaló ugyanis: hol a sok vízre 
panaszkodunk az árvizek miatt, 
miközben pár hónap múlva a szá-
razság a gond. Az árvizek többlet-
hozamát víztározókban lehetne 
tárolni, így a tavaszi vízbő időszak 
vize átmenthető a nyári aszályos 
időszakra.

Magyarországon – és ebben 
a Páczai József is megerősít – év-
százados hagyománya van a víz-
gazdálkodásnak, kiváló tudósok, 
hajózási szakemberek, hidrológu-
sok alapozták meg azt a szellemi-
séget, amire a ma embere építhet. 
Nem véletlen, hogy még az uniós 
csatlakozás előtt elkészült a jog-
harmonizáció, ami után meghatá-
rozták az ország összes vízgyűjtő 
medencéjét és víztesteit, s a meg-

Páczai József szerint a települési önkormányzatok társulásai 
nagyjából az azonos vízgyűjtő területekhez kötődnek, amiképpen 
évezredekkel ezelőtt a kolóniák is folyó mentén telepedtek meg, je-
lezvén, hogy mindig is a víz közelsége az élettér meghatározója.
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A TÖOSZ honlapján teljes egészében olvasha-
tó az a vitaanyag, amelyhez minden termé-
szet- és életszerető ember hozzáteheti a ma-
ga észrevételeit. Az alábbiakban e vitaanyag 
bevezetőjéből közlünk részleteket.

adatbázissal bír, a koncepciók, ta-
pasztalatok, tanulmányok rend-
szerezett gyűjteményét mondhat-
juk magunkénak. Például a Ke-
serű-völgy kútjának elkészíttet-
tük a rehabilitációs tanulmányát, 
s egy másik pályázat segítségével 
az meg is valósult. Iváncsán épül 
a kistérség tanuszodája, ennek 
üzemeltetésekor is felhasználhat-
juk a másutt, jelesül Luxemburg-
ban bevezetett gyakorlatot, hogy 
az épület víz- és energiagazdálko-
dása a leghatékonyabb legyen.

Számos apró és nagy ötlet lapul 
hasznosításra várva a Vizek Háza 
adatbankjában. 

Például amíg mi természetes-
nek tartjuk (kifogyhatatlannak 
hitt vízvagyonunk birtokában), 
hogy ivóvíz-minőségű vízzel öb-
lítjük a WC-t, másutt terjedni lát-
szik a hajlandóság (amit a luxem-
burgi állam beruházástámoga-
tással honorál), hogy az esővizet 
használják erre a célra. 

–A saját továbblépésünket segí-
ti, ha fölülemelkedünk a hagyo-
mányos testvérvárosi tapaszta-
latcserék nyújtotta lehetőségen – 
mondja Páczai József. – Ezért más 
terület felé vettük az irányt, s ad-
tunk be pályázatot. Az új ciklus 
2013-ig tart, s az Interreg negye-
dik fázisának C-jelű pályázatán 
indultunk. Ez a megújuló ener-
giaforrásokra összpontosít, amit 
elnevezése is tükröz: Energy-net. 
A szisztéma a korábbihoz hason-
ló, de értelemszerűen más kom-
ponensekkel. Ebben a fordulóban 
nem az önkormányzatunk a part-
ner, hanem az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulás, amit az is in-
dokolttá tett, hogy jelentősebb ön-
erőt kell felmutatni. Sokat várunk 
az új partnerségtől, hiszen isko-
lák, műhelyek, hivatalok, gazda-
sági vállalkozások sokasága talál-
ható a működési területen. Hogy 
ezeknek a fenntartása a megújuló 
energiaforrások révén kisebb ter-
het jelentsen, ahhoz új módszerek 
kellenek. Azonban nem nekünk 
kell ezeket kitalálni, elég, ha meg-
ismerjük a már bevált megoldáso-
kat, hiszen erről szól a régiókon 
átívelő partnerség.

Európában az elmúlt 150–200 év-
ben, az ipar és a mezőgazdaság, 
nem kevésbé a városiasodás sok 
kárt okozott a patakok, a folyók, 
a tavak vizében. A romlás a vizek 
élővilágában volt a legriasztóbb. 
Ezzel együtt Európa nagy terüle-
tein jelentősen növekedtek az ár-
vizek, belvizek és a településeket 
sújtó vízkárok. 

Az Európai Unió tagországai 
már az 1990-es években elha-
tározták, hogy megálljt paran-
csolnak ennek a folyamatnak és 
2015-ig közösen, amennyire csak 
lehet, rendbe hozzák, jó állapotba 
helyezik Európa vizeit, különös 
tekintettel a vízi élet feltételeire. 
Ennek a hatalmas, rendkívül bo-
nyolult munkának a célját, esz-
közeit és módszereit az Európai 
Közösség vízügyi politikáját meg-
testesítő Víz Keretirányelv (VKI) 
határozza meg. 

A VKI jelentőségét elsősorban 
az adja, hogy egységes alapok-
ra helyezi a felszíni, felszín alat-
ti vizek mennyiségi és minőségi 
védelmét, a pontszerű és területi 
szennyező-forrásokkal szembeni 
fellépést. Előírja a vizek jó állapo-
tának eléréséhez vezető intézkedé-
sek vízgyűjtő szintű összehango-
lását. A vízgyűjtő hazánk esetén 
az Európa egy tizedét lefedő, több 
mint 800 ezer négyzetkilométe-

res Duna medencét jelenti, hiszen 
Magyarország egész területe ide 
esik. Ennek megfelelően a többi 
érintett országgal együttműködve 
kell a VKI a 2015-re meghatáro-
zott célját elérni. 

A cél elérése érdekében tervet, 
úgynevezett „vízgyűjtő-gazdálko-
dási tervet” kell 2009-re készíteni 
az érdekeltek széles körű bevoná-
sával. Ez tartalmazza majd azokat 
a tennivalókat, amelyek eredmé-
nyeként a jó állapot (bizonyos ki-
vételektől eltekintve) elérhető. 

A tervezést ütemterv és munka-
program elkészítése előzte meg, 
amelyet egy féléves időszak alatt 
volt lehetősége az érintetteknek 
véleményezni. Ennek eredmé-
nyeként kialakult a hazai terve-
zés 2009. év végéig tartó menet-
rendje. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási ter-
veket elsősorban a természeti vi-
szonyokhoz kell igazítani. A vizek 
természeti egysége pedig a víz-
gyűjtő terület. Ezért a hazai terv 
fő részei a Duna, a Tisza, a Dráva 
és a Balaton vízgyűjtő-területére 
készülnek, 42 kisebb, ugyancsak 
vízgyűjtő terület – úgynevezett 
tervezési alegységek – terveire tá-
maszkodva. Ezekben a tervezési 
egységekben elkészültek az első 
felmérések, tervvázlatok. A ma-
gyar műszaki és természettudo-
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Szentgotthárdon az önkormányzat 
által meghirdetett alkotói pályáza-
ton a város iskolásai közül százhu-
szonhárman vettek részt, az ő mű-
veikből létesült a helyi színházban 
egy környezetvédelmi tárlat. Raj-
zok, festmények, faliképek, külön-
féle tárgyak gondolkodtatták el a lá-
togatókat; micsoda mély nyomokat 
is hagynak a diákokban a mostani 
félelmek a Rába vizének állapotá-
ról, a tervezett hulladékégetőnek 
már a gondolatától is! Az elsődí-
jas alkotások címei: A szemétégető 
áldozatai; Ökoterrorizmus; Kö-
szönjük, nem!; Óvoda; Mocskos 
jövő; Jobb félni, mint megijedni. 
Megosztott első díjat kapott: A vá-
ros pusztulása, illetve a Miénk itt 
a tér!. Az önkormányzat különdíját 
az Oxigént a Rába mélyén! című 
rajz kapta, amelyen a vízi élőlények 
csak különféle felszerelések segítsé-
gével létezhetnek. Viniczay Tibor 
polgármester különdíját A mi vá-
rosunk című falikép kapta, amely 
az egyébként színes építmények 
koszolódását érzékelteti. A díját-
adáskor felmerült a gondolat, hogy 
a műveket vándorkiállításként ér-
demes lenne bemutatni a környe-
ző – osztrák és szlovén – telepü-
léseken is. 
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amányok évszázados hagyomá-
nyaira támaszkodva bővült a mé-
rő- és megfigyelő-hálózat. Ezzel 
tudjuk ellenőrizni, hogy honnan 
indulunk, mire jutunk, merre ha-
ladunk. 

A következő mérföldkő a víz-
gyűjtő-gazdálkodási tervezés fo-
lyamatában a jelentős vízgazdál-
kodási kérdések közbenső áttekin-
tése, majd egy hathónapos kon-
zultáció során megvitatni a társa-
dalommal. Célja, hogy az ország 
egészére, illetve az előbb említett 
négy vízgyűjtő területére megha-
tározzuk a legfontosabb gyakor-
lati tennivalókat, hogy tudjuk azt, 
mire kell az energiáinkat összpon-
tosítani, milyen ügyek kerüljenek 
a tervek súlypontjába. 

A jelentős vízgazdálkodási kér-
dések, vízgondok meghatározá-
sa (azonosítása) egész Európá-
ban egységes elvek alapján zajlik. 
A Duna vízgyűjtőjére ezt a mun-
kát a bécsi székhelyű Duna Vé-
delmi Egyezmény Nemzetközi 
Bizottsága (International Com-
mission for the Protection of the 
Danube River – ICPDR) hangol-
ja össze. Megállapításuk szerint 
a Duna élővilágának helyzetét 
leginkább az alábbiak határoz-
zák meg. 

A felszíni vizeket illetően: 
A Duna vizének szervesanyag, 

tápanyag és veszélyes anyag ter-
helése, ami kockáztatja a jó élet-
feltételek elérését. 

A felszín alatti vizeket illetően: 
Ezek a hatások fogják eldön-

teni, hogy milyen lesz a Dunán 
és vízgyűjtő területén a víziélő-
világ, és irányt mutatnak a hazai 
vizsgálatokhoz is. 

A vízgazdálkodás jelentős kér-
déseit, illetve megoldandó felada-
tait a vitaanyag elsősorban abból 
a szempontból mutatja be, hogy 
az összeurópai célhoz (a vizek 
kerüljenek jó állapotba) hogyan 
viszonyulnak? Mit tudunk tenni 
azért – a határokkal osztott vize-
ink tekintetében szomszédaink-
kal együtt –, hogy javuljon a vizek 
élővilága, mennyiségi, minőségi 
állapota? 

Hogyan kell kezelni a fejlesztési 
igényeket, a vízivilág életfeltételei-
nek segítése érdekében? 

Könnyen belátható, hogy ez ko-
rántsem egyszerű, hiszen sokszor 
egymásnak ellentmondó érdekek-
ről van szó (pl. egy gát ármente-
sítési célokat szolgál, de egyben 
számos élőlényt elrekeszt a víztől, 
akiknek pedig szükségük lenne 
a vízhez jutáshoz, megváltoztatja 
a vizek járását stb.). 

Mindehhez azonban nem ele-
gendő csupán a szakemberek 
tudománya. Meg kell ismerni 
az érintettek, a helyi közösségek, 
a gazdálkodók, vagy éppen „csak” 
természetszeretők véleményét is. 
Ezért a legfontosabbnak vélt víz-
gazdálkodási kérdésekről szóló, 
most közreadott anyag vitaalap, 
amely a gondokról, megoldandó 
kérdésekről szól. Nem műszaki, 
vagy gazdasági megoldást kínál, 
hanem annak számbavétele, hogy 
a tervezés milyen fő kérdésekre 
terjedjen ki. A felsorolt kérdések 
– jellegükből kifolyólag olyan va-
lós problémák, amelyeket fizikai-
lag kell, illetve lehet megoldani 
– közvetlenül befolyásolják a víz-
állapotokat, és azon keresztül a ví-
zi életfeltételeket. 

A vitaanyag csak kivételesen em-
lít fizikailag nem megoldható gon-
dokat. Ezek között vannak olya-
nok, amelyek megoldása szemléle-
ti változtatást igényel, vagy éppen 
jogszabály változtatásához kötött. 
Emellett kivételesen szerepelnek 
az anyagban olyan lehetőségek is, 
amelyek finanszírozása kérdéses, 
avagy kockázatosak.

•  az országos szintre vonatkozóan a Vízügyi és Kör-
nyezetvédelmi Központi Igazgatóság postacímére 
(1410 Budapest Pf. 56.), illetve elektronikus formá-
ban a VGT.kerdesek@ovf.hu címre 

•  a Dunára vonatkozóan az Észak-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság postacímére 
(9002 Győr Pf. 101.), illetve elektronikus formában 
a duna@edukovizig.hu címre. 

•  a Tiszára vonatkozóan a Közép-Tisza Vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság postacímére 

(5002 Szolnok Pf. 63.), illetve elektronikus formá-
ban a kotikovizig@kotikovizig.hu címre, 

•  a Drávára vonatkozóan a Dél-dunántúli Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság postacímére 
(7601 Pécs Pf. 101.), illetve elektronikus formában 
a vik@ddkovizig.hu címre. 

•  a Balatonra vonatkozóan a Közép-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság postacímére 
(8001 Székesfehérvár Pf. 81.), illetve elektronikus 
formában a vki@kdtvizig.hu címre.

Észrevételek 2008. június 22-éig az alábbi címekre küldhetôk
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A TÖOSZ küldöttgyűlését követő két napon 
ugyancsak Dobogókő volt a színhelye a szö-
vetség immár hagyományosnak nevezhető e-
Go konferenciájának, amelyen jeles előadók 
– köztük Baja Ferenc államtitkár, közigazga-

tási informatikáért felelős kormánybiztos – eszmefuttatásait 
hallgathatták a résztvevők (az előadások szövege a TÖOSZ 
honlapjáról letölthető). A honlapminősítő verseny fődíját 
Kecskemét önkormányzata nyerte. A nagyvárosi és fővárosi 
kerületi kategóriában Győr, Szeged, Zalaegerszeg, Budapest 
II. kerülete és Szombathely volt a díjazott önkormányzatok 
sorrendje, városi kategóriában pedig Balatonfüred, Vác, Kis-
kunhalas, Jászberény és Göd. A községi kategória legjobbjá-
nak Hidegség önkormányzata honlapját értékelték, mögötte 
Görcsöny, Újhartyán, Pusztaszabolcs és Nagyrábé honlapját 
díjazták még.

A répcelekiak mindig is büszkék voltak a csaknem száz százalékban 
portalanított útjaikra, és a mellettük futó gyalogjárdáikra. A városi 
képviselő-testület idén is tervez egy sor, elsődlegesen állagmegőrzési 
munkát. A beruházással kapcsolatos pályázatokat – tekintettel az ön-
kormányzat számára kedvező piaci viszonyokra – igyekeztek minél 
előbb kiírni. A felhívásokra hat pályázat érkezett. A kiírt alkalmassá-
gi és érvényességi feltételeknek egy kivételével valamennyi megfelelt, 
ezért a legkedvezőbb árat ajánlókat fogadhatta el a testület. Az útkor-
szerűsítési és -építési munkák kivitelezését a pápai székhelyű Finisher 
2003 Kft. nyerte, amely 1,7 millió forintért vállalta a cukrászda mögötti 
összekötő út és az iskolai kosárlabdapálya burkolatának megerősítését. 
A járdákat a sárvári illetőségű TIA 2002 Kft. fogja kijavítani 6,4 millió 
forint ellenében. A kivitelezések hamarosan elkezdődnek, a műszaki 
ellenőri feladatokat a Dolomit Kft. látja el.

Megújuló járdák Répcelakon

n Fokozott szolgálatban figyelik 
a vizeket Szentgotthárdon és tér-
ségében. A szombathelyi székhe-
lyű Nyugat-dunántúli Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság keszthelyi, akkreditált labo-
ratóriumából szakembert küld-
tek a helyszínre, aki az osztrák 
oldalon is körülnéz. Soron kívül 
vesz mintát a Rába folyó vizéből, 
amely május közepe óta úgy hab-
zik, mint eddig soha. Miközben 
Bécsben a közös osztrák-magyar 
határvízi főbizottság ülésezik.

n Ünnepre készül a nyékládházi 
iskola, a harmincadik születésnap-
jának megünneplésére. Minden 
volt igazgatót, tanárt, huzamosabb 
ideig idejáró tanítványt meghív-
tak a június 6-án 17 órától tartan-
dó jubileumi eseményre: mintegy 
négyszáz vendégre számítanak. 
A műsorban fellépnek az iskola 
jelenlegi és volt tanítványai, al-
só és felső tagozatosok és felnőt-
tek. A mintegy másfél órás kötött 
program után szerény fogadás 
lesz, s ki-ki felkeresheti volt tan-
termét, padját. Az ünnepelt, vagy-
is az iskola születésnapi ajándékot 
is kap: egy, szülői adományokból 
származó Kossuth-zászlót.

n Megújul a templom Garabon-
con. A mintegy 12 millió forintnyi 
költséget az államtól kapott 7 mil-
lió forintos kárpótlásból, illetve 
a kaposvári püspökség, a helyi ön-
kormányzat pénzéből és közada-
kozás révén fedezik. A munkála-
tok során a török időkből szárma-
zó épületet szigetelik, kívül telje-
sen újravakolják, belül pedig há-
rom méter magasságig – a freskók 
szintjéig – újrafestik.
n  Kormányülésen született 
döntés arról, hogy Szentgotthárd 
a fürdőprogramjának támogatá-
sára háromszáz millió forintot 
kap a költségvetés általános tar-
talékából. Az összeg az egész für-
dőprogram támogatására szolgál, 
ám hogy azon belül mire használ-
ja fel a város önkormányzata, ab-
ba nem szól bele a kormány. Sze-
retné hozzásegíteni a város lakóit 
a helybeli turisztikai értékek gya-
rapodásához, felgyorsítani a szál-
lodaépítés folyamatát, hogy Szent-
gotthárd a nyugat-magyarorszá-
gi fürdőkultúra szerves részévé 
válhasson. A döntés azt sugallja, 
hogy a határon túli, de a város 
szomszédságába tervezett szemét-
égető felépítése a kormány szerint 
még megakadályozható. 
n Jegyzőt keres Telekgerendás 
önkormányzata. Négyen adták 
be pályázatukat a meghirdetett 
állásra, közülük hárman feleltek 
meg a kiírásban szereplő követel-
ményeknek. Őket hamarosan zárt 
ülésen hallgatja meg a képviselő-
testület. 

HÍRSZÓRÓ
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n A szentesei légibázisra szánt 
60 mil l ió forintot az Orszá-
gos Mentőszolgálatnak utalta át 
az Egészségügyi Minisztérium. 
Az új egészségügyi miniszter, a tár-
ca szakemberei, a szárazföldi és lé-
gi mentők között folyó egyeztetés 
eredményeként napokon belül ki-
derülhet, hogy melyik szervezet 
fogja kiírni a közbeszerzési eljárást 
a szentesi légimentő-bázis építé-
sére. Kiderülhet továbbá, hogy ki 
rendelkezik a vagyon fölött, s hogy 
Szentesről ősszel felszállhat-e az el-
ső mentőhelikopter. 
n Az idősek klubja épületének 
átalakítása Szabadkígyóson rö-
videsen befejeződik. A munká-
latok költségei 2,5 millió forint-
ra rúgnak. 

n Egysoros járdát készítettek 
egy utcán Békés település köz-
munkásai, akik ehhez a művelet-
hez 65 járdalapot használtak fel.
n Közmeghallgatáson igenel-
te száznál több csabacsüdi lakos 
a településre tervezett bioetanol-
üzem megépítését. A 25–26 milli-
árd forintból felépítendő gyárban 
évi 300 ezer tonna kukoricából 
100 ezer tonna bioetanolt állíta-
nak majd elő külföldi piacokra. 
Egymilliárd forintot már elköltöt-
tek tervekre, engedélyekre, föld-
vásárlásokra. Az építkezés hama-
rosan, a termelés pedig várhatóan 
2010-ben kezdődik. Frankó János, 
Csabacsüd polgármestere a tele-
pülés fejlődését reméli a megabe-
ruházástól.

n Hat megyében négy év alatt 
83 hulladéklerakót szüntetnek 
meg. A Környezet és Energia Ope-
ratív Program 60 milliárd forin-
tos keretéből 7 milliárd 706 mil-
lió forint támogatást nyert a Kö-
zép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Tár-
sulás. Ebből a pénzből Fejér me-
gyében 56, Veszprém megyében 
2, Komárom-Esztergom megyé-
ben 10, Pest megyében 3, Tolna 
megyében 4 és Bács-Kiskun me-
gyében 7 betelt hulladéklerakót 
szüntetnek meg az uniós előírá-
soknak megfelelően. A munkák 
2009-ben kezdődnek. A rekultivá-
ció költsége négyzetméterenként 
5–8 ezer forintba kerül. 
n Fülesbaglyok költöztek né-
hány emeletes ház erkélyére Szen-
tesen. A balkonládába eredetileg 
muskátlikat szántak a háziak. Ál-
lítólag mintegy tíz bagolypár köl-
tötte ki és eteti így a fiókáit a vá-
rosban, ahol megfogyatkoztak 
a korábban e célra használt szar-
kafészkek.  

Társadalmi innovációk a jövőért 
volt a mottója két szaktárca – az ön-
kormányzati és a földművelésügyi 
– minisztere által meghirdetett fa-
lumegújítási pályázatnak, amely-
nek nemrég tartották díjkiosztási 
ünnepségét a a tavalyi év nyertese, 
Tápiógyörgye önkormányzatának 
szervezésében. A Magyarországi 
Falumegújítási Díj első helyezését 
a Nógrád megyei Kazár község ön-
kormányzata nyerte. További díja-
zott önkormányzatok: a fenntart-
ható falufejlesztés kiváló színvona-
lú megvalósításáért Alsómocsolád 
(Baranya megye), Bicsérd (Baranya 
megye), Kunsziget (Győr-Moson-
Sopron megye), Paloznak (Vas me-
gye), Túristvándi (Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye), Újszilvás (Pest 
megye), a falumegújítás egy vagy 
több területén elért kiemelkedő 
teljesítményért Bezedek (Baranya 
megye), Gelse (Zala megye), Ker-
caszomor (Vas megye), Orfű (Ba-
ranya megye), Tetétlen (Hajdú-Bi-
har megye).
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Társadalmi munkában, civil összefogással, több támogató segítségé-
vel építettek buszvárót a közelmúltban a nagykanizsai Kiskanizsán. 
A munkálatokban résztvevő Polai József, a körzet önkormányzati kép-
viselője szerint a buszváró a Letenye felé busszal közlekedők régi igénye 
volt. A korábbi felszállósziget ugyanis megsüllyedt, fedett váró pedig 
egyáltalán nem volt. Most több helyi vállalkozó támogatásával elké-
szülhetett. Hetven–nyolcvanezer forint értéket képvisel az a vasanyag, 
amelyet Horváth János felajánlhatott, Szalai Ferenc állította össze a fel-
építményt, a szigetet pedig Tóth József kőműves készítette, s a váró köré 
Tóth Csaba által adományozott tujákat ültettek. Egy új buszváró hat-
százezer forintba kerül, ám így a negyedéből sikerült elkészíteni. 

Buszváró épült negyedáron

Nemrégiben a makói kistérségi társulást tájékoztatta a makói gázme-
zőn folyó munkákról Szabó György, a TXM Kft. igazgatója, aki a Fal-
con Oil & Gas óriásvállalat magyarországi gázfeltárási projektjét, to-
vábbá a nemzetközi olajipar legjelentősebb szereplőjével, a világelső 
ExxonMobillal és a Mollal kötött szerződést mérföldkőnek nevezte, 
s a feltárási lehetőség megteremtését a magyarországi 70 évvel ezelőtti 
amerikai befektetéshez hasonlította. Az Exxon hosszú idő után először 
a Makó-árok feltárásáért hagyja el az Egyesült Államok határait, és je-
lentős technológiai segítséget is nyújt majd a 2012-ben kezdődő közös 
kitermeléshez. A TXM a bányatelek északi részén folytatja majd a te-
vékenységét, a cég eddig 250 millió dollárt – csaknem 39 milliárd fo-
rintot – fektetett be a magyar projektbe, és az utóbbi években összesen 
csaknem ezer ember került munkakapcsolatba a makói gázzal: a TXM 
emberei mellett az alvállalkozók és szolgáltatók is. Magyarország jelen-
leg 80 százalékban orosz forrásokból fedezi gázszükségleteit, és a térség 
több országában is hasonló az oroszfüggőség. Vladimir Socor Közép-
Európa-szakértő szerint a makói gáz, amelyet Magyarország mellett 
a környező országokba is szánnak, enyhítheti ezt a függést, legalábbis 
lelassíthatja annak erősödését, amelyet a Gazprom a Déli Áramlat ve-
zetékkel törekszik elérni.

Feltárják a makói gázmezôt 
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n Szervezetfejlesztésre írtak ki 
pályázatot a polgármesteri hivata-
lok számára. A Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által az Államre-
form Operatív Program keretén 
belül május 13-án kiírt pályázat 
összesen 3 milliárd forint európai 
uniós támogatást nyújt,  amelyből 
előreláthatólag 130 projekt finan-
szírozható. A 2008. június 16. és 
július 15. között beadható pályá-
zatokról szeptemberben, az au-
gusztus 15. és szeptember 30. kö-
zött beadható pályázatokról de-
cemberben döntenek. A pályáza-
tok elbírálása során előnyben ré-
szesülnek a körzeti funkciókat el-
látó, az ötezer lakosnál népesebb 
települések, illetve a pályázói kö-
rön belül a leghátrányosabb hely-
zetű kistérségek települései. A je-
len kiíráson nem, illetve sikerte-
lenül induló önkormányzatok, va-
lamint a mikrotérségi központok 
a pályázat 2009-es ismételt meg-
hirdetésekor nyerhetnek támoga-
tást fejlesztési terveikhez.
n A parlagfű elleni védelmet 
szándékozik erősíteni Zalakaros 
önkormányzata. Képviselő-tes-
tületi döntés alapján tovább kell 
fejleszteni a parlagfűmentesítés-
ben érintett szervezetek közötti 
együttműködést, el kell bírálni 
a közérdekű védekezés elvégzé-
sére kiírt pályázatot, fűkasza be-
szerzésére viszont pályázni kell. 
Emellett a lakosságot, az intézmé-
nyeket és a gazdálkodókat szük-
ség esetén a parlagfűírtásra fel 
kell szólítani. Nem maradhatnak 
el az ellenőrzések és a lakossági 
gyűjtőakciók sem. A gondozatlan 
területeket pedig nyilvántartásba 
kell venni.
n Játszótér készül Újkígyóson, 
az első, amely megfelel az uniós 
előírásoknak. Szebellédi Zoltán 
polgármester elmondta: az Iskola 
utcában kétmillió forintért épí-
tik meg a közösségi teret, amely-
nek része egy kisebb, körbekerített 
futballpálya. A Wenckheim-park-
ban pedig 2,5 millió forintból va-
lósítanak meg hasonló beruhá-
zást. Újkígyóson egyébként már 
van uniós játszótér, de az általá-
nos iskola területén. 

Május második felében több településen tartottak időközi választást. 
A Somogy megyei Tabon – ahol a rágalmazás büntettében vétkesnek 
és hatvanezer forint bírság megfizetésére ítélt Schmidt Jenő polgármes-
teri tisztsége januárban megszűnt – egyedüli jelöltként ismét ő kapott 
bizalmat. A Baranya megyei, 163 lakosú Szellőn – ahol a korábbi pol-
gármester, Szondi Imre egészségügyi okok miatt lemondott – a 131 vá-
lasztásra jogosult lakos közül 71-en szavaztak a négy független jelölt 
valamelyikére, a legtöbben,  51-en Wesz Józsefnére. Az ugyancsak ba-
ranyai, 284 lakosú Lothárdon – ahol a korábbi polgármester, Csobán 
Ferenc meghalt – a választásra jogosult 239 lakos közül 134-en sza-
vaztak két jelöltre, itt 89 szavazattal András Gézáné, a korábbi alpol-
gármester győzött.

Májusi idôközi választások

Sokan szavaztak Lôkösházán

Mégis indult és ismét gyôzött

Régi-új polgármester Nyúlban
Az eddigi polgármestert választották a Győr közeli Nyúl község el-
ső emberévé. A független Schmiedt Henrik a szavazatok 70 százalé-
kát kapta, ezzel megelőzte a tisztségért induló másik három független 
jelöltet. A régi-új polgármester továbbra is főállásban tölti be tisztsé-
gét. A több mint 4000 lakosú településen  képviselő-testületet is vá-
lasztottak. A 11 testületi helyre 21-en pályáztak, egyikük kivételével 
– aki a Fidesz támogatásával indult – független jelöltek. A szavazáson 
a választásra jogosult 3242 polgár 40,46 százaléka vett részt. Korábban 
a polgármester és a képviselők többsége közötti ellentét miatt oszlat-
ta fel magát a testület.  

Ismét a korábbi polgármestert választották meg a Somogy megyei Bár-
dudvarnokon a község első emberének. A hat független jelöltre leadott 
530 szavazatból 189-et kapott a polgármesteri tisztséget 1990 óta be-
töltő, s lemondását követően visszavonulási szándékát is bejelentő Fo-
rintos László, aki meggondolván magát mégiscsak vállalta a megmé-
rettetést. A most elnyert polgármesteri tisztséget azonban már nem 
főállásban, hanem tiszteletdíjasként tölti be. Az 1200 lakosú somogyi 
település 950 választásra jogosult állampolgárának 55,5 százaléka vett 
részt az időközi választáson, amelyet azért kellett kiírni, mert február 
14-én belső ellentétek miatt feloszlatta magát a falu képviselő-testüle-
te. A hét képviselő-testületi helyre tizenkilencen pályáztak, öten közü-
lük tagjai voltak a korábbi testületnek. Bárdudvarnoknak országosan 
egyedülállóan tizenhat településrésze van.

Tarr Lajos független jelölt nyerte meg az időközi polgármester-válasz-
tást a Békés megyei Lőkösházán. Azért kellett választást tartani, mert 
az előző polgármester, a független Germán Géza elhunyt. Az 1579 vá-
lasztásra jogosult polgárnak négy független és egy szocialista jelölt kö-
zül kellett választania. A szavazáson a jogosultak közül 1017-en adták 
le érvényesen voksaikat a két szavazókörben, ami csaknem 65 száza-
lékos részvételi arányt jelent. Tarr Lajos, aki korábban képviselőként 
részt vett az önkormányzat munkájában, 398 szavazatot kapott. A má-
sodik helyen az ugyancsak független Szűcsné Gergely Györgyi Edit vég-
zett 221 vokssal, míg a harmadik a szocialista jelölt, Telek János lett 
214 szavazattal.
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Biztonságos játszóterek,
korszerû sportpályák

Biztonságos játszóterek,
korszerû sportpályák

A GRANUFLEX  termékek 
állandó minõségét az 1994. 
évben bevezetett ISO 9001 
minõségbiztosítási rendszer, 
valamint az esésvédõ lapok 
MSZ  EN 1177 sz szabvány 
szerinti TÜV  minõségi bizo-

nyítványai garantálják, amit a 
TÜV Produktservice intézet 
folyamatosan ellenõriz.

A termékcsalád  rendkívül 
széles választéka szinte minden
igény kielégítésére alkalmas. A 
10 különbözõ lapvastagság  (15 
és 100 mm között), a 3 külön-
bözõ lapméret, a piskóta alakú 
„gumitégla”,  a nagyszámú  kie-
gészítõ elem, és mindezek 6 
alapszínben és 27 exkluzív
színösszetételben lehetõvé 
teszik a legkülönbözõbb 
funkcionális és esztétikai 
igények egyidejû  kielégítését. 

Burkolati választékunkat a 
közel 20 éves szakmai tapasz-
talattal készített hagyomá-
nyos és mûanyag sportpá-
lyaburkolataink,

játszótéri ajánlatunkat pedig 
az ál talunk gyártot t  és  
forgalmazott MSZ EN 1176 
sz. szabvány szerint minõsí-
tett, korszerû, biztonságos 
jászószerink teszik teljessé. 

A GRANUFLEX kft 1989
óta gyárt hulladék gumiab-
roncsokból - gumiõrlemény 
felhasználásával - ütéscsilla-
pító burkolólapokat, ame-
lyeknek az alkalmazása ma 
már a játszóterek biztonsá-
gához elengedhetetlen.

Az újrahasznosított gumiõrlet 
és a rendkívül rugalmas kötõ-
anyag keverékébõl gyártott 
lapok kíváló tulajdonságai :
 idõtálló, nagy rugalmas-

ság, amit a természetes 
gumi alapanyag garantál 

 vízáteresztõ képesség, 
 csúszásmentesség
 zajcsökkentés,

kopogóhang-gátlás
 fagyállóság
 karbantartás-mentesség

A GRANUFLEX burkolatok 
ezért
 a játszóterek, óvodák,

játszótéri felszerelései 
szabványban elõírt esés-
védõ, biztonsági  burko-
lataként,

 iskolák, mozgássérült-
otthonok játékterei, sport-
udvarai rugalmas burkola-
taként,

 uszodák, strandok meden-
céi körüli csúszásmentes, 
rugalmas, balesetvédõ 
járófelületeiként,

 és még számos felhasználá-
si területen

egyaránt jól alkalmazhatóak.

GRANUFLEX Kft
1037 Budapest, Bécsi út 269.

Tel.: ( 1 ) 453 - 0400
Fax : ( 1 ) 453 - 0006

E-mail : info@granuflex.hu

honlap :
www.granuflex.hu


