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Tokaj-hegyalja világörökség,
ahol a késő őszi aszúsodáshoz
nélkülözhetetlen nemes penész
másképp rohaszt, mint más tájakon.
Vajon árt, vagy nem árt e tájnak,
ha a borvidék peremén
az első hazai szalmaerőmű
A fotón láttatott iskolai farsang álarcos hajdúböszörményi diákjainak némelyike
felépül és működik?
cigány, többségük azonban nem az. Mindegyikük közös kincsünk. A roma integráció
Nehéz eldönteni.
témakörében döntőbe jutott egyik pályázatról is olvashatnak a 4–5 oldalon.
Jó ideje folyik róla a vita,
A döntõbe jutott pályázatok tagság szerinti megoszlása
az erőműellenzők elriasztottak
egy japán befektetőt,
s hisztériakeltőknek tartja
a zöldtüntetések mozgatóit,
70,59%
aki az erőműt nagyon akarja.
29,21%
tagok
De vajon milyen érdek hajtott
nem tagok
a világörökség címről
mások nevében is lemondani
egy korábban jogerősen bűnösnek
ítélt polgármestert. Minderről
a 7–9. oldalon olvashatnak.
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Az Ipoly-völgy arculatát a folyó hozta létre, amely valaha háborítatlanul kanyargott medrében. A meg-megújuló áradások és apadások alakították ki a folyó
környéki mocsarakat, morotvatavakat. Ezt a háborítatlan, természetes környezetet bontotta meg a bős-nagymarosi vízierőmű háborítatlan működtetéséhez kialakított, egyazon típusú kilenc duzzasztó (a folyón lefelé haladva: Kalondánál, Ráróspusztánál, Dejtárnál, Ipolyvecénél, Ipolyságnál, Ipolyviszknél,
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Szeténél, Tésánál és Ipolytölgyesnél), amelyek egyike (az Ipoly dunai torkolatához közeli) a fotón felismerhető.
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arról a hídról,
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amely a torkolatnál 1989-ben ugyancsak a leendő nagymarosi beruházás szolgálatára építtetett, mert
ezt a hidat
a vízlépcső
építésének felfüggesztése után
elbontották. Most esély van rá, hogy itt, Ipolydamásd és Helemba között (meg még több helyen, ahol a térség lakóit jóval korábban és korántsem gazdasági
megfontolásból választották el egymástól) újra híd legyen. Minderről Hídremények az Ipolyon címmel ennek az újságnak a 16–18. oldalán, bővebben pedig
a Hidakat az Ipolyra című összeállításban, a TÖOSZ honlapján olvashatnak.

ÚJABB POSTAPARTNEREK

NÉGY MEGYÉBEN ÉS BUDAPESTEN
Február elején újabb 112 posta üzemeltetésére kötött szerződést a Magyar Posta Zrt. ezúttal Baranya, Csongrád, Fejér
és Veszprém megyében, valamint Budapesten, összesen 39
postapartnerrel.
Az adatokból is kitűnik, hogy akadt vállalkozó, aki több
postára, sőt több megyében is pályázott, és nyert. Az új postapartnerek döntően társas vállalkozások vagy egyéni vállalkozók. A jelentkezések alakulásából látható, hogy egyre élénkül
az önkormányzatok érdeklődése a lehetőség iránt, amint erre
Európában már nagyon sok jó példa van. A másik észlelhető
tendencia, hogy mind több olyan vállalkozás pályázik – méghozzá sikeresen –, amely korábban nem rendelkezett tapasztalatokkal a postai szolgáltatások területén.
A most szerződést kötő postapartnerek tavasszal veszik át a
postahelyek üzemeltetését. Ezzel immár több mint 400 szolgáltatóhelyet működtetnek postapartnerek országszerte.
Magyarbólyban az önkormányzat nyert
Magyarbóly Baranya megyében, a magyar-horvát határvonaltól alig néhány kilométerre fekvő település, valamivel több
mint ezer lakossal. Itt március végétől az önkormányzat üzemelteti tovább a postát.
– Számunkra az volt a legfontosabb, hogy ne változzon semmi, ennek szellemében pályáztunk – mondja Blázsovics Attila,
Magyarbóly polgármestere. Megvásároljuk a posta épületét,
tehát ugyanott fog továbbra is működni a hivatal, ahol eddig.
Ehhez ugyan nem vettük igénybe a Magyar Fejlesztési Bank
kedvezményes hitelkonstrukcióját, de a felújításhoz már kön�nyen lehet, hogy igényeljük majd. Terveink szerint ugyanazok
az emberek fogják kiszolgálni az ügyfeleket is, ugyanis a postai munkavállalókat szeretnénk továbbfoglalkoztatni. Ehhez
nagy segítséget jelenthet számunkra a munkaerő-piaci program keretében igénybe vehető bér- és járuléktámogatás. Arról
is döntöttünk már, hogy nem változtatunk a nyitva tartáson
sem, tehát minden munkanapon nyolc órában látjuk majd el
a postai szolgáltatásokat.
Mivel az önkormányzat az IKSZT (Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér) pályázaton is részt vesz, ezért van rá esély, hogy
a későbbiek során egy komplex szolgáltatóházat hoznak létre
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Várhatóan egyre több boltba találunk postát is.

Magyarbólyban, amelyben a postai mellett más, egyéb hasznos
szolgáltatásokat is igénybe vehetnek majd a település lakói.
Jó lehetôség – mindenkinek
Dózsa László, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke a kezdetektől fogva támogatja a programot, és
úgy látja, komoly lehetőség ez mind a vállalkozók, mind az
önkormányzatok számára.
– A második ütem eredményei számomra azt igazolják
vissza, amit már a program meghirdetésekor hangsúlyoztam a nálam érdeklődőknek. A vállalkozások – vagy akár az
önkormányzatok – számára a postai szolgáltatások ellátása
„elfér” a napi teendők mellett, hiszen nem jelent akkora többletmunkát, mint azt sokan gondolják. Elsősorban olyanoknak
(legyen az egy önkormányzati hivatal, vegyeskereskedés vagy
éppen kocsma) érdemes véleményem szerint pályáznia, ahol
egyébként is foglalkoznak pénzkezeléssel, és ahova amúgy is
járnak valamiért az emberek, vagy a település központjában
található. Ezeken a helyeken ugyanis már adottak a pénzforgalomhoz szükséges berendezések és eszközök, így ez nem
igényel komoly infrastrukturális fejlesztést.
Az alelnök kitért a keresztértékesítés lehetőségére is, amely
szintén kiaknázható a postapartnerek számára.
– Ha egy ügyfél például valamilyen postai szolgáltatást kíván igénybe venni, akkor már be kell mennie a postapartner
üzletébe vagy épp az önkormányzati hivatalba. Ezt követően
már csak a munkatárs felkészültségén és rátermettségén múlik, hogy keresztértékesítéssel más terméket vagy szolgáltatást
is sikerül-e eladni.
Minden megyében lehet pályázni
A Postapartner Program az év elején meghirdetett negyedik
ütemmel időközben országos szintre emelkedett, tehát immár valamennyi megyében lehet pályázni postai szolgáltatás
üzemeltetésére. Jelenleg is várják az előminősítésre jelentkezőket Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Zala megyében. További részletek
a www.posta.hu/postapartner oldalon.
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ÖNkormányzat

Félszáznál többen vettek részt a legjobb önkormányzati gyakorlatok terjesztését célzó programban, megpályázván a különféle kategóriák díjait. Érdekesség, hogy több pályázat érkezett a nagyobb lakosságszámú, mint a kevesebb
lakosú településekről, noha az egymillió forintos díjak – az Irányító Bizottság
feltételezése szerint – a kistelepülések önkormányzatai számára bírtak nagyobb vonzerővel. A mellékelt grafikon láttatja, hogy az önkormányzatok közül a fővárosi
kerületi, nagyvárosi és kisvárosi pályázóknak csak mintegy kétharmada községi.

DÖNTÔBE

jutottak
A pályázatok tagság szerinti megoszlása

57,58%

42,42%

tagok

nem tagok

A program híre eljutott a nem TÖOSZ-tag önkormányzatokhoz is. A pályázatok több mint negyven
százaléka érkezett tőlük, amint azt mellékelt kördiagram mutatja. A másik kördiagram – amely a címoldalon látható – viszont azt érzékelteti, hogy az Irányító Bizottság a pályázó TÖOSZ-tag önkormányzatok nagyobb arányát érdemesítette a döntőben
való részvételre. A pályázati anyagok letölthetőek
a TÖOSZ honlapjáról: www.toosz.hu. A Példát átadó
gyakorlatok pályázatának Irányító Bizottsága 2009.
február 9-ei ülésén a szakértők ajánlása alapján kiválasztotta a helyszíni látogatásukra érdemesített
pályázatokat, amelyek benyújtói a Budapesten 2009.
április 22-ei tartandó döntő résztvevői lehetnek.

A pályázatok települések tipusa szerinti megoszlása
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fõvárosi kerület

megyei jogú város

kistérség

1
megyei önkormányzat

Döntőbe jutott
a lakóhelyhez kötődés erősítése elnevezésű kategóriában
• az ivánciak Adj esélyt a jövődnek;
• a kazárak A múlt értékeivel a jövőért;
• a kozárdiak Reményteljes falumegújítás;
• a kőszárhegyiek A lakosság bevonása az érdemi
döntéshozatali folyamatokba;
• a székesfehérváriak Felelősen a közösségért!
Felelősen Fehérvárért;
• a velenceik Virágos Velence mozgalom;
a roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére elnevezésű kategóriában
• a budapesti XIII. kerületiek Jobb gyertyát gyújtani, mint szidni a sötétséget;
• a hajdúböszörményiek Közös Kincs – Deszegregációs Program Hajdúböszörményben;
• a háromfaiak A roma társadalmi integráció és egészségfejlesztés óvodáskortól;
• a hódmezővásárhelyiek Kéz a kézben;
• a kaposváriak Roma tanulók ösztöndíja;
• a nyíregyházaiak Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen;
a tőkevonzás a gazdasági környezet támogatására elnevezésű kategóriában
• az abasáriak Abasári technológiai és Innovációs
Park;
• a budapest IX. kerületiek A középső Ferencváros
rehabilitációja (egybefüggő 75 ha-nyi területen);
• a csanytelekek Együttműködésen alapuló minőségbiztosítási rendszer keretében történő kertészeti termelés;
• a deszkiek Vállalkozások támogatása, lehetőségek
kiaknázása;
• a székesfehérváriak Székesfehérvár, a befektetőbarát önkormányzat
című pályázata.
A szakértők helyszíni látogatásai után a rövid listára került tizenhét önkormányzat képviselői április elején egynapos prezentációs tréningen vehetnek
részt, hogy az április 22-ei döntőre megfelelően felkészülhessenek. A TÖOSZ küldöttgyűlését megelőző napon a budapesti Hotel Flamenco egyik termében tartott szakmai konferencián a rövid listán
szereplő önkormányzatok képviselői prezentálják
jó gyakorlataikat. A díjak odaítéléséről e nap végére
születik meg a döntés. A díjakat minden témakörben ünnepélyes keretek között az esti rendezvényen
az adott témakör miniszterei (vagy azok megbízotjai)
adják át. Lesz küldöttek díja is, amiről a bemutatkozó előadások alapján a TÖOSZ legfőbb testületének
tagjai döntenek, s amelyet a gálavacsorán nyújtanak
át a küldöttek által legjobbnak tartott gyakorlatot
megvalósító önkormányzat képviselőjének.
Addig is olvasóink tehetnek javaslatot az idei évre
tervezett pályázati kiírás témáira, amelyekről az Irányító Bizottság tagjai várhatóan március közepén
döntenek.
Sabján Katalin

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
közös kincse
A roma integráció témakörében döntőbe jutott, egy deszegrációs programot bemutató hajdúböszörményi pályázat fényképeket is tartalmazott.
A fotókon láttatott iskolai farsang álarcos magyar diákjainak némelyike
cigány, többségük azonban nem az.
Mindegyikük közös kincsünk.
A huszonöt hónapos projekt
45 millió 170 ezer pályázaton nyert
forintba került. Egy-egy gyermekbarát tantermet alakítottak ki, ezekbe
számítógépek, fénymásolók, tévék,
videók és más eszközök kerületek
mintegy 25 millió forint értékben,
az emberi erőforrások elnyerésére-finanszírozására 14 millió forint
jutott, egyéb beszerzésre négy és
félmillió forintot költöttek, a többi
pénzt a működtetés emésztette fel.
Az elnyert összegen felül 286 pedagógus részesült 30 órás képzésben.
Pozitívan értékelhető a pedagógusok
továbbképzési hajlandósága, amely
jelzi, hogy zömük fogékony és hajlandó az új módszereket megismerni,
munkájában alkalmazni. A program
végére az oktatás minden szereplője
elfogadta az irányított integrációt. A
befogadó iskolák szülei megtapasztalták, hogy egy osztályközösséget
nem érint negatívan az oda beintegrálódott néhány halmozottan hátrányos helyzetű roma gyermek. A

cigány szülők is megértették, hogy
nem mehet minden gyermek egy
osztályba, hiába szeretnék ezt a gyermekek. A családok azonban egy iskolában maradtak, sem őket, sem az
egy lakcímen lakókat az integrációra való hivatkozással nem választották szét. A második évben a második
osztályos gyermekek integrálása már
szinte rutinszerű volt, a roma szülők győzték meg a néhány aggályoskodót, pozitív példákat sorolva. A
program ideje alatt a kezdetben kétkedő pedagógusok is megtapasztalták, hogy az iskolázatlan cigány szülő
gyakran teljesít erején felül, hogy a
legegyszerűbb elvárásoknak eleget
tehessen. Újszerű volt a még egy évig
óvodában maradó gyermekek külön
csoportba – ovisuli csoport – szervezése, a gyermekek érdeklődését,
fejlettségét figyelembe vevő program
kidolgozása, amely népszerű lett a
szülők körében, a fele-fele arányú roma és nem roma gyermek együttléte
természetesnek bizonyult. Újszerű a
szegregált intézmény, a Kincskereső
Óvoda és Általános Iskola szervezete
is. Ennek a szervezeti megoldásnak
abban rejlik az újszerűsége, hogy 0.
évfolyam közbeiktatásával minimálisra csökkenthető az óvoda-iskola
átmenetből adódó kudarc.
A. G.
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ÖNkormányzat

Egy rendkívül friss, s ami fontosabb, időszerű tanulmányt ajánlunk olvasóink figyelmébe. Az Állami Számvevőszék Kutatóintézete most jelentette meg dr. Vigvári Andrásnak az önkormányzati rendszerben fellelhető pénzügyi kockázatokról írt, 2009.
január 28-án befejezett értekezését. A tanulmány egészét elolvashatják a TÖOSZ
honlapján, az alábbiakban kedvcsinálónak ismertetünk belőle részleteket.

Telis-tele
a konfliktusok
konténere
A magyar önkormányzati rendszer konfliktuskonténerként működik. E funkció egyik jelensége, hogy
az 1990-es önkormányzati reformmal elkezdődött
és azóta is tartó feladatleadás alapvető motivációja
a konfliktus decentralizációja volt. Az állami szerepvállalás visszafogása és a fölösleges kapacitások
leépítése – a politikai racionalitásnak megfelelően
– nem nyíltan, hanem a lényeget elkendőzve ment
végbe. Ráadásul az 1990-es évek közepétől az egyes
szakpolitikai területek működését szabályozó törvények elszakadtak a realitásoktól és maximalista
követelményeket rögzítettek. A konfliktuskonténeri szerep másik vonatkozása, hogy a rendszerváltás
során a mező- és élelmiszergazdasági foglalkoztatás
leépüléséből adódó társadalmi konfliktusok kezelését igyekezett a politika az önkormányzati szektorra hárítani. Így például a falvak jelentős részében
az önkormányzatok a legfontosabb foglalkozatók.
A helyi gazdaság leépülését helyi beruházásokkal
próbálták ellensúlyozni.
A konfliktus-decentralizációban rejlő rövid távú
politikai előnyszerzés lehetőségei érzékelhetően kifulladtak. A jelenlegi helyzetből adódó további hatás,
amit a „kollektív felelőtlenség” rendszerének nevezhetünk. Az önkormányzatok számára betarthatatlan
követelmények (pl. szakmai törvények) „liberális”,
az elszámoltathatóság hiányával jellemző gazdálkodási játékszabályokkal párosulnak.
A magyar önkormányzatok jelenős vagyonhoz jutattak. A vagyon ezen részével kapcsolatos probléma,
hogy a finanszírozási rendszer sem forrást, és ami
nagyobb baj, ösztönzést sem teremtett a törzsvagyon
állagának megóvására. Ezen törzsvagyon vonatkozásában a tulajdonosi jogok túlságosan erősek. Ha
például egy település a megyei szintnek átadja a középiskolai oktatást, az épület tulajdonjoga nem száll
át. Ez nemcsak pazarlást eredményezhet, de a szerkezeti reformok alapvető akadályát is jelenti.
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A juttatott vagyon másik része – „vállalkozói vagyon” – a források elégtelenségét hivatott ellensúlyozni. A „vállalkozói vagyon” mai szabályozottsága
teret enged e vagyonelemekkel történő átláthatatlan
gazdálkodásnak, ingatlan-panamáknak.
Az állami hozzájárulások rendszere – az ágazati
minisztériumok nyomására – egyre elaprózottabbá
vált, így nemcsak a hozzájárulások mértéke, de azok
ágazati jogcímei, ezen belül pedig az úgynevezett
kötött felhasználású normatívák számának növekedése is kézi vezéreltté tette a rendszert. A rendszer
működését egyre inkább szétfeszíti az alkotmányos
önállóság és a központi forrásszabályozástól való
növekvő függés ellentmondása.
Az önkormányzati rendszer szerkezeti átalakítása,
egy konzisztens rendszer létrehozása a versenyképességet segítő közszektor reformok ésszerű, és megkerülhetetlen kiindulópontja.
A közszektor reformok kulcskérdése az állami
feladatok terjedelmének meghatározása és ezek kormányzati szintek közötti ésszerű megosztása. Erre
épülhet rá a közigazgatás területi beosztása, illetve
a feladatellátás szervezeti és financiális feltételeinek
biztosítása.
A helyi önkormányzati rendszer jelenti a közszektor érdemi korszerűsítésének kulcsterületét. Nem
azért, mert itt költik el a legtöbb pénzt, még azért
sem, mert itt volnának a legnagyobb tartalékok.
Az ok ennél egyszerűbb és egyben összetettebb. A lényeg az, hogy a fiskális decentralizáció magyar modellje nem a szubszidiaritást, nem is a méretgazdaságos feladatszervezést valósította meg, hanem lényegében a szektornak a nyugati országok közszektor
reformjaiban sem ismeretlen „konfliktuskonténer”
szerep jutott. Ráadásul a megvalósított intézményi
megoldások sem „passzolnak” össze, sok az „öszvérmegoldás”. Az elmúlt 10 esztendő történései azt mutatják, hogy a konfliktuskonténer megtelt.
Az előttünk álló időszak problémáinak jelentős része (környezetvédelem terén a szennyvíztisztítással
kapcsolatos EU-s kötelezettség teljesítése, a telephelyi versenyképesség javítása, foglalkoztatás, a roma
integráció megvalósítása, a mélyszegénység kezelése
stb.) sem oldható meg a helyi önkormányzati rendszer modernizálása nélkül.
A tanulmány szerint az önkormányzati rendszer
több eleme államháztartási szintű kockázatot generált. Ez a kockázat a burkolt vagy nyílt eladósodás.
Amelyek a hosszú távú versenyképességet támogató
reformokhoz nélkülözhetetlen szerkezeti átalakításokat szükségessé teszik és nehezítik.

álláspontok

Az elhalt növényi részekből táplálkozó botritisz gomba csapadékos idő esetén
a cukorban gazdag növényeket (szamóca, borsó, paradicsom), s növényi részeket (amilyenek a szőlőszemek) megtámadja. Ha virágzáskor támad, a szőlőfürt részben vagy teljesen elhalhat, mert a meleg nedvességben a szürkés
penészgyep alatt a zöld bogyók fertőződhetnek és rothadhatnak. Ezt nevezik
zöldrothadásnak, amely a jégtől, molytól, munkaeszköztől sérült szőlőszemeket feltétlenül
elpusztítja. Késő ősszel azonban, ha az időjárás száraz és meleg, az érett, rothadó bogyó víztartalmát a gomba elszívja, ezáltal a szőlőszem ráncolódik és töpped. A szürkepenész hatására a nagyobb cukortartalmú bogyók héjszövete megbarnul, s a szürkés penészgyep alatt
visszamarad a magasabb koncentrációjú cukor, visszamaradnak a gyümölcssavak, a különféle ásványi anyagok. E folyamat eredménye a jellegzetes ízű aszúszem. Tokaj-hegyalján
a nemes penész a késő őszi aszúsodáshoz nélkülözhetetlen.

TOKAJBAN MÁSKÉPP

ROHASZT A PENÉSZ
Talán a világon mindenütt ismerik a Napkirálynak, XIV. Lajosnak tulajdonított mondatot, amely
szerint a tokaji aszú a királyok bora és a borok királya („Vinum regum, rex vinorum”).
A budapesti Corvinus Egyetemen a doktori disszertációját 2007
novemberében védő Kiss Judit
PhD értekezése szerint a Tokajhegyaljai borvidéken megfelelő
körülmények mellett a szőlő nemesrothadása a Botrytis cinerea
penész különböző változatainak
köszönhető, mert hatására olyan
kedvező átalakulások mennek
végbe a szőlőbogyóban, amelyek
folytán a bor összetétele megváltozik. Összehasonlító vizsgálatai
bizonyították, hogy ugyanez a penész más országok és más vidékek
borainak összetételét másképp
változtatja meg, s ez a körülmény
egy, a tokaji aszúk védelmét szolgáló minőségellenőrzési módszer
alapja lehet.
A napsütötte déli lejtők a Bodrog, a Tisza és más vízfolyások által meghatározott mikroklimában
másképp rohaszt tehát a nemes
penész, s a vulkanikus talajon,
a különleges pincék és az évszázados tapasztalat együttesen ered-

ményezik a világon sehol másutt
fel nem lelhető tokajit, amelynek
mértékkel való fogyasztása gyógyító, regeneráló hatású, s „Vinum
tokajense passum” néven felkerült
a gyógyszertárak polcaira.
A Miskolctól alig ötven kilométerre fekvő Tokaj-hegyalja a világ
első zárt borvidéke; egy 1737-es
királyi rendelet sorolta fel azokat
a településeit, amelyek határában
a „tokaj bor” előállításához alkalmas szőlő termeszthető. A szőlőművelési hagyományok érintetlen,
eredeti formában való továbbélése
és a borvidék évezredes egysége
indokolta, hogy az UNESCO Világörökség Bizottsága 2002-ben
a tokaji történelmi borvidéket
a kultúrtáj kategóriában világörökségi területté nyilvánította.
Vajon árt, vagy nem árt e tájnak, ha a borvidék peremén a legelső magyarországi szalmaerőmű
felépül és működik? Nehéz eldönteni. Jó ideje folyik róla a vita, az erőműellenzők elriasztottak
egy japán befektetőt, s hisztériakeltőknek tartja a zöldtüntetések
mozgatóit, aki az erőműt nagyon
akarja.
Mindezzel együtt sokakat meglepett egy sajtótájékoztató, amely

a tállyai vincellérházban tartatott.
Erről a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei önkormányzat online kiadványa is hírt adott, s egyedüliként látszólag szó szerint közölte
a helyi polgármester szavait. A tavaly december 15-én közre adott
írás szerint Osika József az alábbiakat mondta: „...a Szerencsi és Tokaji Kistérséghez tartozó települések polgármestereinek egy része
nem kér a világörökségi címből.
Ezt levélben jeleztük a magyar kormány felé azzal a kéréssel, továbbítsa elhatározásunkat az UNESCO felé, töröljenek minket, mint
világörökségi területet. A konkrét
települések a következők: Tállya,
Bodrogkisfalud, mint magtelepülések, peremtelepülésekként Szerencs, Abaújszántó, Erdőhorváti, Golop, Legyesbénye, Szegilong
és Szegi, amely érintett a puffer zónában, és Mezőzombor”.
Az általa említett települések
TÖOSZ-tag önkormányzatainak
polgármesterei közül többnek is
feltettem azt a kérdést, hogy miért
csatlakoztak a tállyai polgármester kezdeményezéséhez. Hárman
válaszoltak, s mindhárman cáfolták az állítólagos csatlakozásukat,
a szerencsi képviselő-testület pe-
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dig, amely december 11-én maga
is kezdeményezte a világörökségből való kiválását, idén január 22én úgy döntött, hogy 2010. január
31-éig felfüggeszti a kiválást kezdeményező határozatát.
A csatlakozásukat cáfolók közül azonban Hlivják László, Legyesbénye polgármestere csatolta válaszához a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosának címzett
levelét, amelyből kiviláglik, hogy
önkormányzata a Tokaj Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesületnek büszke tagja ugyan, de
a hegyaljai turizmusból Tokaj kivételével igazán a borvidék egyetlenegy más települése sem profitál. A környező falvakban legfeljebb kedvtelésből borászkodnak,
mert bortermelésből megélni már
évek óta nem lehet, az elmúlt évtizedben a környéken 60 százalékkal csökkent a szőlőterület. A több
ezer turista ott nézelődik a hétvégeken, ahol a Bodrog és a Tisza folyó találkozik, nem jönnek
oda, ahol mindennapos a nyomor,
s ahol ezrek tengődnek szegregált,
öntörvényű telepeken. „Egyetlen
megoldás számunkra a totális,
mindent átfogó munkahelyteremtés”, írta levelében, hozzá téve,
hogy ezzel szemben „egyre több
munkahely szűnik meg, a kisebb

cégek is tönkremennek”. Szerinte a megyei építési rendezési terv
szabályszerűen gátolja a munkahelyteremtést, emellett a borvidéki botrányok több befektetőt elűztek. Részletes helyzetelemzés után
a polgármester azzal zárja sorait,
hogy az utóbbi hetekben középkorú nők és férfiak tucatjai a községüktől 1000–2000 kilométernyire
találtak maguknak munkát, hátra
hagyták családjaikat, gyermekeiket, roppant nehéz körülmények
között dolgoznak, s ketten közülük már életveszélyes állapotban
kerültek haza.
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézményét 2007 decemberében hozta létre a parlament. A biztos fő feladata a környezeti veszélyekre utaló szabálytalanságok feltárása. Az általa
ezen a világörökségi helyszínen,
ugyanebben a tárgyban folytatott
vizsgálat – a Brüsszelnek január
31-én benyújtott megőrzési állapotjelentésben foglaltak szerint
– még nem zárult le, annak eredményéről tájékoztatást kap a Világörökség Bizottság is.
A z em l ítet t dok u ment u m
(amely letölthető a TÖOSZ honlapjáról) azt tartalmazza, hogy
noha a Szerencs város közigazgatási területén megvalósítani terve-

A szalmaerőmű makettje a 37-es számú főközlekedési út szomszédságában. Ide tervezték eredetileg, de a világörökségi tervtanács véleményének figyelembevételével távolabb kerül az úttól, a kazánházakat pedig 6,5 méteres mélységbe süllyesztik. És feltehetően kisebb lesz, ha egyelőre csupán a fele készülhet el. Már amennyiben
ilyen feltételek mellett az építéséhez egyáltalán hozzákezdenek.
ÖNkormányzat
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zett, nemzetközi viszonylatban is
szokatlanul nagy szalmatüzelésű
erőmű beruházását a közvetlenül
vagy közelről érintett önkormányzatok és lakosok támogatják; a világörökségi terület több önkormányzata, a bor- és szőlőkultúra
zavartalan fenntartásában érdekelt vállalkozások, civil szervezetek sora, a beruházás mérete, az általa okozott közvetlen és közvetett
környezetterhelés miatt a világörökségi értékek veszélyeztetőjét
látja benne. A világörökségi kultúrtájra tervezett erőmű létesítése szembefordította a korábban
lényegében egységes szemléletű
önkormányzatokat és megosztotta
a helyi társadalmat. Az állapotjelentés – amely egy 2008. december végére folyamatos és független
szakmai kontroll mellett elkészült
hatástanulmány főbb megállapításait foglalja össze – a megosztottság legkirívóbb jelének tartja a világörökségi címről való egyoldalú
lemondás lehetőségének a felvetését is (megjegyezvén, hogy ilyen
döntést hozni az önkormányzatok
nem kompetensek).
A hatástanulmány szerint az
erőmű fűtőanyag-ellátását a gabonatermesztés melléktermékéből kell megoldani (nem javasolt
a tisztázatlan ökológiai hatású
energiafű termesztése sem), kapacitását pedig kívánatos a racionális távolságban rendelkezésre
álló szalmamennyiséghez igazítani, a szalmát elsősorban a vasúton
szállítani, s az erőműnek a tájba
illően csak az egyik blokkját megvalósítani, majd a további építés
mikéntjéről öt évnyi működési tapasztalat birtokában dönteni.
„Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 37. főút mentén többek között két kis település fekszik egymás mellett, Szegi és Szegilong”,
írta válaszában nekem Horányi Tivadar, Szegi község polgármestere, aki feltételezte, hogy, akárcsak
sokan mások, a két települést ös�szetévesztettem. Merthogy „Szegi
település nem csatlakozott a tállyai
polgármester kezdeményezéséhez,
sőt, a település képviselőtestülete
és magam is fontosnak és megtisz-

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 2.§ (1) bekezdés j) pontja értelmében a polgármester
e tisztsége az ezzel összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi
felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének
a napjával megszűnik. A 2006. évi önkormányzati választásokat követően a fenti törvényi rendelkezés alapján több polgármesteri tisztség
szűnt meg olyan esetben, amikor a magánindítványra és magánvádra üldözendő becsületsértés vagy rágalmazás vétségében állapították
meg a polgármester bűnösségét és főbüntetésként pénzfőbüntetést
szabtak ki rá. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1961. évi V. törvény
102. § (1) bekezdése alapján pénzfőbüntetés kiszabása esetén az ítélet
jogerőre emelkedése napján, a törvény erejénél fogva beáll a mentesítés és az elítélt mentesül azon hátrányos jogkövetkezmények alól,
amelyeket jogszabály az elítéléshez fűz. A két jogszabályi rendelkezés
összevetéséből következik, hogy a pénzfőbüntetésre ítélt polgármester
ugyanazon a napon mentesül a büntetés hátrányos következményei
alól, amely napon a polgármesteri tisztsége megszűnik.
A polgármesteri tisztség megszűnése azonban az időközi választások kiírását vonja maga után. A 2006. évi választásokat követő, időközi választások tapasztalatai szerint több településen újraválasztották
azokat a polgármestereket, akiket becsületsértés vagy rágalmazás
miatt pénzfőbüntetésre ítéltek, s ennek következtében a jogerős ítélet
meghozatalával megszűnt a polgármesteri tisztségük. Mindez arra
hívja fel a figyelmet, hogy a Pttv. 2. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezés változatlan formában való fenntartása nem indokolt,
annak felülvizsgálata szükséges.
Az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól egyébként az elítéltet a bíróság előzetes mentesítésben részesítheti már abban az ítéletben, amelyben a büntetést kiszabta. A Btk. 100.§-a szerint a mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő és nem
tartozik számot adni olyan elítélésről, amelyre nézve mentesítésben
részesült. Ha azonban a másodfokú jogerős ítélet mellőzi a jogkövetkezmények alóli előzetes mentesítését, akkor nem töltheti be tovább
polgármesteri tisztségét.
Dr. Bene Mária

TISZTSÉGTELENÍTÉS

telőnek tartjuk a világörökségi címet még akkor is, ha sokan ezt a címet meglovagolva akarnak bizonyos tevékenységeket betiltani”.
Viszontválaszomban bocsánatot kértem tőle, megjegyezvén,
hogy szándékosan voltam provokatív, mert a más önkormányzatok világörökségből való kilépési
szándékáról nyilatkozó Osika József testületi határozatokról nem
beszélt.
Ami Szegilong polgármesterét,
Talárovics Lászlót illeti – írtam
még –, tőle a nemleges válasza
után azt is megkérdeztem, hogy
ismeri-e Osika József büntetőügyét, mire azt felelte, hogy azt
mindenki ismeri.
A nyilatkozó ugyanis hatodrendű vádlottként – bizonyos társas
vállalkozásoknak ellenszolgáltatásért nyújtott, törvénybe ütköző segítése miatt – háromrendbeli, kötelességszegésre irányuló
hivatali vesztegetés bűntettében
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Bíróság által 2006. október 17-én
bűnösnek, és egyévi, három évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltetett. Az ítélet a hátrányos jogkövetkezményektől való
előzetes mentesítést is tartalmazta, s ennek folytán a tállyai polgármester büntetlen előéletűnek
volt tekinthető, aki nem tartozott
számot adni – a saját testületének
sem – az elítéléséről.
Az öt APEH-ellenőr és a polgármester által közösen elkövetett
bűncselekmény mibenlétét nem
ismerem – azaz nem tudom, hogy
az államnak adós cégek a bűnelkövetőknek milyen módon és hogyan hálálták meg, amiért az államnak a valós adósságuknál kisebb összegű tartozást, s kisebb
mértékű bírságot fizethettek –, de
azt hivatalosan megtudtam, hogy
2007. március 7-én a Debreceni
Ítélőtábla másodfokon nem csupán félmillió forint pénzbüntetéssel súlyosbította a polgármesterre
kiszabott első fokú ítéletet, hanem
a jogkövetkezmények alóli előzetes mentesítést is mellőzte volt.
Mindehhez hozzá tettem, hogy
Osika József jó ideig szabatos vá-

laszokat adott telefonon feltett
kérdéseimre, de abban a percben,
amikor a bűnügyére rákérdeztem,
azt mondta, hogy ez elmúlt, majd
bontotta a vonalat.
Egyébiránt egyetértek Szegi
község polgármesterével, aki szerint érdemes a tállyai kezdeményezést támogatók véleményét
is meghallgatni, mert „ők sem
a kilépést akarják, hanem világos,
a világörökségre vonatkozó megfelelő szabályokat, kezelési tervet
és olyan előírásokat, amely megőrzi Tokaj-hegyalja kultúráját,
szőlőültetvényeit , történelmét, de
mindezek védelme mellett lehetőséget ad a mának és megteremti
a fejlődés lehetőségét is”.
Ezt a kívánalmat a Brüsszelnek
benyújtott állapotjelentés a világ-

örökségi helyszín fenntartható
használatához és értékalapú fejlesztéséhez fűzi: „... a világörökségi
területen élők egy – önmagán belül
számos egyéni színnel rendelkező csoportot összefogó – közösséget alkotnak. Ennek a kulturális
és érdekközösségnek a fennmaradása nem választható el az értékek
kölcsönös tiszteletétől és egységes
védelmétől. A helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek védelme
és fenntartható fejlődése szorosan
összefügg a helyi közösségek életminőségének javításával... Ehhez
a fejlesztési és támogatási politikák
összehangolása és a helyi kohézió
erősítése szükséges, helyi kezdeményezéseket is befogadó célzott
programok révén.”
Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Hegedűs Eszternek a szerkesztőhöz címzett
Tisztelt Polgármester Asszony!
leveléből: „Irdatlan hosszúra sikerült az ivarTisztelt Polgármester Úr!

talanítás és chipezés témájú anyagom, de
rövid, hogy vagy két hónapja
gyűjtögetem hozzá az információkat. Mielőtt
A MEVA & KÓ-MI Kereskedelmi Kft.
a
nyilatkozóknak
árengedményt ajánl!is elküldeném a kéziratot, szeretném tudni
a sorsát… Én úgy gondolom, hogy az ÖNkormányzat mis�Október 1-jétől december 1-jéig
sziót teljesít (és ez nem púder!). Hidd el, van olyan jegyző az
kül- és beltéri szelektív hulladékgyűjtőkre
országbana (nem
is egy!), aki nem ismeri az állatvédelmi tör10 % árengedményt;
megvásárolt
vényt, az önkormányzati
szelektív gyűjtőedények
értékhatáráig képviselők jó részének pedig fogalaz önök által választott
egyéb
termékeinkbőlés a chipezés mibenlétéről. Úgyhogy
ma nincs
az ivartalanítás
további 10 % engedményt adunk.
ismeretterjesztés is ez a ménkű hosszú cikk.” A szerkesztő váElérhetőségeink:
lasza: „A nyilatkozóknak írd meg, hogy az anyag jóval röviMEVA & KÓ-MI
Kereskedelmi
debb lesz
a lapban, Kft.
de a nyilatkozatuk lényege nem változik.”
Tatabánya, Táncsics Mihály út. 1.
Eszter
(megrövidített) írása alább olvasható.
Telefon:Hegedűs
34/511-780,
34/511-781
Az ön által vezetett településen megoldott-e
ahhoz képest
az intézmények szelektív hulladékgyűjtése?

CHIP-CHIP
Web: www.mevakomi.hu
E-mail: info@mevakomi.hu

A kóborállat-kezelést az állam
az önkormányzatokra lőcsölte,
csak éppen forrásokat nem rendelt
hozzá. Humánus, megnyugtató
megoldást
csakis
az ivartalanítás
Igényes környezetek,
városrészek
rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
és
az
állatok
úgynevezett
microasztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi
istallációkat
antik és
modern stílusban. eredméchippel
való
megjelölése
nyezhet. És ez azoknak is érdeke,
akik nem szeretik az állatokat.

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

A két módszer
A két módszerről dr. Pintér Zsolt,
a Magyar Állatorvosi Kamara
(MÁOK) fővárosi szervezetének
elnöke nyilatkozott:
Az állatvédelmi törvény is kiemeli, hogy az állaton ivartalanítást, azaz megváltoztató műtétet
szabad végezni. Miért? Mert ezzel

apcsolatoÖOSZ-szal
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az állat életét lényegesen nem befolyásoljuk, de megelőzzük a nem
kívánt utódok világra jöttét, s kizárjuk azok szenvedését. A nem
kívánt utódok ugyanis gyakran
szörnyű szenvedések között, betegségekkel terhelten, éhezve, leromlottan pusztulnak el. Az állatvédők igyekeznek segíteni, de
ezek a jószágok akkora számban
„termelődnek újra”, hogy minden
igyekezet ellenére sincs elegendő

anyagi és emberi kapacitás valamennyiük befogadására, feljavítására, meggyógyítására és új gazdához adására.
A chipezés gyorsan, egyszerűen elvégezhető, és a tévhitekkel ellentétben semmilyen hátrányos vagy káros hatása nincs.
Ez az állat egyedi azonosításának
legmodernebb és egyik legbiztosabb módja, amelynek – megfelelő
regisztrációval – számos előnye
van. A legfontosabb, hogy az elvesztett chipelt és regisztrált állat a tulajdonoshoz a legrövidebb
úton visszajuthat, így nem foglalja
feleslegesen a helyet az állatotthonban, és nem emészt fel feleslegesen költséget sem. Ma már
a menhelyek közül egyre többen
chipezve, regisztrálva (és ivartalanítva! – H.E.) adják gazdához
az állatokat. Ehhez adományokból
van anyagi fedezetet, a Magyar
Állatorvosi Kamara pedig elengedi a regisztrációs díjat.
Helyi rendelettel?
Dr. Pintér Zsolt, dr. Orosz Sándor,
a parlament környezetvédelmi bizottságának tagja, dr. Pallós László, a szakminisztérium illetékes
főállatorvosa, dr. Orbán Zsófia,
a Magyar Állat- és Természetvédő Szövetség (MÁTSZ) elnöke és
Sigmond István, az Állatvédelmi
Tudományos Tanács (ÁTT) tagja,
a veszprémi állatkert nyugalma-

A teljes nyilvántartási rendszer kialakítása azért is
fontos, mert az önkormányzatok többsége az ebek
utáni takarítást forráshiány miatt nem képes megnyugtató módon megoldani. A takarítógépek vásárlásának és üzemeltetésének anyagi igénye jelentős. A takarító géppark és az EBAR rendszer fejlesztését Erzsébetvárosban a Fővárosi Közgyűlés erre
a célra kiírt Élhető város – kulturált ebtartás elnevezésű programja pályázatának 28 millió forintjából finanszírozták, de ez a forrás mára kiapadt.
A szakemberek szerint az ilyen projekt sikeressége
elsősorban attól függ, hogy a teljes körű adatbázist
egyetlen, országos hatáskörű szerv kezelje (talán a
MÁOK alkalmas erre, hiszen adatbázisa jelenleg
már több mint kétszázezer eb adatait tartalmazza), mert így az önkormányzatok jegyzői is naprakész nyilvántartáshoz juthatnak az ebrendészeti és
szabálysértési eljárások lefolytatásához.

EBAR

ban. Ki a
míg papír
robléma.
ind a tűz
yre-más-

Vegyes gyakorlat
Budapest VII. kerületének önkormányzata már 2004-ben átlátván a kutyák elektronikus egyedi azonosításának fontosságát,
megkezdte az Egyedi Ebazonosító Rendszer (EBAR) kialakítását.
A projektet pályázati forrásból finanszírozták. Az önkormányzat
az egyedi azonosítást 2005-ben
kötelező jelleggel rendeletben is
előírta. Ennek folytán Erzsébetváros mintegy 1900 kutyájából jelenleg 1890 chipezett.
– A kutyachip kötelezővé tétele
és a távolsági közterületi leolvasó
megjelenése (a közterület-felügyelet dolgozóinál) jelentősen javította az állattartási morált – mondta Bán Imre, a közrendvédelmi és
környezetvédelmi bizottság elnöke. – Hatására hirtelen megnőtt a
kutyaürüléket felszedők és az előírásoknak megfelelően sétáltatók
száma. Elkészült Erzsébetváros
eblétszámának pontos felmérése,
s a hiánytalan lista alapján (amit
azóta naprakészen vezetnek) ellenőrizhetővé vált a kötelező oltások határidőben történő elvégzése, az elkóborolt, kitett ebek gyors
beazonosítása és visszajuttatása
a gazdához, illetve a szabálysértők
gyors, bizonyítható kiszűrése és
hatósági eljárás alá vonása. Ha egy
kutya megtámad valakit, s a gazdája nem lelhető fel (aki igazolhatja az eb oltottságát), a transzponder leolvasó pillanatok alatt
lekérdezi az adatbázisból az utolsó
veszettség elleni oltás időpontját,
s ennek megfelelően lehet kezelni a sérültet. Köztérre kihelyezett
állattetem esetén is lehetővé vált a
beazonosítás, és felelősségre vonható a gazda, akire utólag is ráterhelhetők a költségek.
„Tájékoztatom, hogy Tököl városában az állatvédelmi jogszabályokat a Polgármesteri Hivatal
maradéktalanul betartja. A helyi
állatmenhely segítésére vonatkozó
kérdése az állatmenhely szabálytalan építkezése és a hiányzó telephely engedély miatti ügyek lezárása
után válik aktuálissá.” Ennyit válaszolt Hoffman Pál polgármester
arra a kérdésre, hogy mit tesznek

A 2009. január 1-jén hatályba lépett szakminisztériumi rendelet ugyan nem írja elő az ebek
kötelező mikrochipezését, de a
veszettség elleni oltás igazolását
már olyan egyedi, számozott
oltási könyvhöz köti, amelyben
kötelezően szerepelnek az állat
adatai, köztük a chipezett állatnál a chipszám. Ha a chippel ellátott állatok elvesznek, jó esélyük van, hogy hamar visszakerüljenek gazdájukhoz. A mikrochipelés és regisztráció kötelező
bevezetése esetén, mivel minden
állatorvosi rendelőben és állatmenhelyen van chipleolvasó, a
regisztrált állat gazdája – a kutyájától embertelen módon megváló „gazdi” is – szinte órák alatt
megtalálható (lenne).

ELÕRENDELET

zott igazgatója, e sorok írója társaságában beszélgetett arról, hogy
miképpen lehetne megelőzni az
amúgy is rengeteg magyarországi kutya nem kívánatos szaporulatát, továbbá mi módon – esetleg a
chipezés kötelezővé tételével – lehetne létrehozni egy valós országos regisztrációt (ami máig nem
létezik, a MÁOK kötelezően csak
az „útleveles” kutyákat tartja nyilván, illetve a tulajdonos megrendelésére kerülnek a nyilvántartásba a chippel megjelölt állatok).
Az Állatvédő Szervezetek Egyeztető Fórumának résztvevői egyetértenek abban, hogy az állatvédők
egységes fellépése mellett intenzívebb állami közreműködésre
van szükség: ösztönözni és segíteni kell a gazdákat, hogy a tulajdonukban lévő társállatok ivartalanítását s a tulajdonukban lévő
ebek egyedi, elektronikus megjelölését elvégeztessék.
Nélkülözhetetlennek tartották,
hogy az országban létrejöjjön egy
egységes ebnyilvántartó rendszer,
amelyben minden, egyedi azonosítóval ellátott kutya adatát nyilvántartják, függetlenül attól, hogy
törzskönyvvel vagy állatútlevéllel rendelkezik-e. Ennek a folyamatnak elengedhetetlen feltétele,
hogy jogszabály írja elő az állatok
egyedi, elektronikus megjelölésének kötelezettségét, továbbá azt,
hogy az önkormányzatokon keresztül az állam az ehhez szükséges finanszírozást is vállalja. A beszélgetők arra jutottak, hogy ez
ügyben kapcsolatot létesítenek
az összes önkormányzati szövetséggel is. És törekednek kideríteni elképzelésük önkormányzati
fogadtatását, szerintük ugyanis
helyi rendeletet kellene alkotni
a kötelező ivartalanításról és chipezésről oly módon, hogy a költségeket az önkormányzatok saját
költségvetésükből, vagy pályázati úton nyert pénzből vállalják,
vagy támogassák, például felefele alapon osszák meg a gazdával. (Szervezett kampány esetén
a MÁOK az adatbázisba kerülés
regisztrációs díjából jelentős engedményt ad.)

az állatvédelemért. A helyi ElekÁgh Állatmenhely „olvasatában”
fentiek így festenek:
– Az önkormányzat semmiben nem segít, soha egyetlen fillért sem kaptunk tőlük – mondta
Ágh Marica alapító, menhelyvezető. – Nem túl gyakran fordulunk
hozzájuk segítségért, de válaszra
se méltatnak. Állatkínzási ügyekben se partnereink. A kóbor kutyákat a sintér viszi el, de nekünk
nem szólnak, ha bejelentés érkezik. Rengeteg gazdás kutya foglalja a helyet az állatotthonban, mert
chipezés hiányában a tulajdonosok azt sem tudják, hol keressék
elveszett állatukat.
– Szekszárdon az önkormányzat területet adott a Tolna Megyei
Állat- és Természetvédő Alapítvány menhelyének, fizeti a vízés áramfogyasztást, a szemétszállítást. Korábban jelentősebb
támogatást kaptunk a kutyamenhely működtetéséhez, ami tíz éve
látja el az önkormányzat kóbor
állatokkal kapcsolatos feladatait.
De a területet nemrég ipari parkká nyilvánították, s az állatotthon
sok mindenkinek útjában van...
– vázolta a pillanatnyi helyzetet
Fiáth Szilvia alapító, menhelyvezető. – Az illetékesek eredetileg
az üres sintértelepre szerettek volA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.
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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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nincs lehetőségük támogatni ilyen
programokat. Talán a válságból
kilábalva lesz.
Székesfehérváron
Az alábbiakban Warvasovszky
Tihamér székesfehérvári polgármester leveléből ismertetek részleteket:
Az állatvédelmi hatáskört a
jegyző látja el. Az önkormányzat
a városunkban működő Herman
Ottó Magyar Országos Állat- és
Természetvédő Egyesület Fejér Megyei Szervezete (HEROSZ)
által üzemeltetett állatmenhely
fenntartását feladat-ellátási szerződés keretén belül évente anyagilag támogatja, valamint a tulajdonát képező területet 2017-ig
ingyenes használatba adta fenti
állatvédő szervezet részére, állatmenhely üzemeltetésére. A szerződések megkötése és a különböző támogatások odaítélése a képviselő-testület feladata, ezért az
önkormányzati képviselők ismerik az állatvédelem helyzetét városunkban. Nem ez az egyetlen
terület, ahol önkormányzatunk
a szakmaiság, a szférák közötti
partnerség és a civil szervezetek
támogatása céljából civilek bevonásával szervezi meg a feladatellátást. Székesfehérváron kifejezetten törekszünk erre. Hos�szú évek óta segítjük a HEROSZ

működését. Az eddig használatba
vett telken túl 2008-ban további
több mint egy hektáros részt kaptak, szintén ingyenes használatba. Az állatotthon mellett madárotthont, parasztudvart, magyar
kutyafajtákat bemutató részt és
kiképző pályát is kialakítanak a
Takarodó úton. Az egyesületet
anyagilag is segítjük. Szerződés
alapján tavaly 8,3 millió forint támogatást kaptak, de programjaikhoz, rendezvényeikhez is nyújtunk
eseti támogatást. A városunkban
működő másik civil intézmény,
az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi
Alapítvány pályázat útján részesülhet önkormányzati támogatásban, 2008-ban 310 ezer forinttal
segítettük munkájukat.
Köztudott, hogy chip nélkül
nem lehet azonosítani a kutya gazdáját. Ez tapasztalható állatvédelmi eljárások esetén, amikor csak
a szemtanúra számíthatunk, aki
beazonosítja a harapást, vagy más
kárt okozó kutyát és annak gazdáját. Igen, szükség lenne az egyedi azonosítóra, de ezt kötelezővé
tenni jogszabályi és anyagi háttér
nélkül lehetetlen.
Abban az esetben, ha az önkormányzat nyerne pályázaton chipezésre pénzt, és ingyenes lenne
a chip, talán élnének az ebtartók
ezzel a lehetőséggel, de a tapasztalat azt mutatja, hogy elsősorban

Az ivartalanítás operáció – tájékoztatott dr. Pintér Zsolt –, de megfelelő szakértelemmel és megfelelő körülmények között állatorvosi rutinműtétnek számít. Nem véletlenül mondta kétszer is, hogy
megfelelő. Ugyanis gyakran halljuk, hogy ingyenes
műtétre van igény, egyesek „pillanatok alatt”, akár
„egy padon vagy lakókocsiban” is elvégeztetnék azt.
A megfelelő szakértelem gyakorlott állatorvost jelent, a megfelelő körülmények pedig műtéti körülményeket jelentenek: tisztaságot, ivóvíz minőségű
vizet, sterilitást, a műszerek és a műtési seb, valamint a műtétet végzők kezének fertőtlenítettségét,
megfelelő altatást és fájdalomcsillapítást, megfelelő felszerelést és varróanyagot. Mindezek nélkül
a legnagyobb jóindulat mellett is kockázatos – és
állatkínzás – lehet e beavatkozás. Az ivartalanítás
pénzbe kerül. Ingyen műtét nincs, legfeljebb olyan,
amit adott esetben nem a tulajdonos vagy a műtétet
megrendelő finanszíroz.

MEGFELELÔEN

na költöztetni bennünket, majd
ígéretet kaptunk, hogy az önkormányzat épít egy másik menhelyet, azt engedélyezteti, így lehetőséget nyújt a korrekt költözésre és
további működésre. Reménykedve
várunk... A 2003-as országos népi
kezdeményezés alkalmával bebizonyosodott, hogy az állatok érdekében több százezer állatbarát
mozgósítható. (A Btk.-módosítást
a szekszárdiak kezdeményezték
és szervezték az aláírásgyűjtést.
– H.E.) Én lennék a legboldogabb,
ha a kedvtelésből tartott állatok
chipezése és ivartalanítása elterjedne – mondta még Fiáth Szilvia. – Erre, sajnos, kevés esélyt
látok. Ha az önkormányzat kötelezően előírná és fedezné ehhez
a költségek felét, akkor a tulajdonosok fele arra hivatkozna, hogy
nincs elég jövedelme a költségek
rá eső részének megfizetéséhez.
Akik nem rendelkeznek hivatalos jövedelemmel, nem dolgoznak,
azokat nehéz felelősségre vonni.
Azt nem javasolnám egyetlen hatóságnak sem, hogy a chip nélküli kutyákon álljanak bosszút.
Szerintem a jelenlegi gazdasági
viszonyok mellett sem az államnak, sem az önkormányzatoknak

a fajtatiszta kutyákat chipeztetik
az ebtartók. (Általában nem is
ezek a kutyák kerülnek a közterületekre és a menhelyre.)
Az ivartalanítással is hasonló
a helyzet: magasabb szintű szabályozottság és anyagi háttér hiányában nem lehet az ebtartókat
erre kötelezni.
Az ivartalanításra akciókat kell
szervezni, évente legalább két alkalommal, ahol az azt vállaló állatorvosok a szokásosnál olcsóbban végzik a műtétet. A túlszaporodás megelőzése érdekében
nagy szerepe lehet az állatorvosok,
az állategészségügyi hatóságok,
az állatvédők felvilágosító tevékenységének.
A HEROSZ székesfehér vári állatotthonának telepvezetője,
Krepsz Gyöngyi, amellett, hogy
megerősítette a polgármester által leírtakat, gyakorlati példát is
hozott: mohácsi menhelyük –
az önkormányzattal példa értékű együttműködésben – az ottani
kistérségben elindította a kötelező
chipezést.
Kistérségi példa
Erről így számolt be Pécsi Éva,
a kutyaotthon vezetője:
– Legnagyobb eredményünknek tartjuk, hogy Magyarországon egyedülálló módon sikerült
az ügy fontosságáról a kistérség
mind a negyvenhárom (!) településének polgármesterét meggyőznünk. S hazánkban először
ebben az elmaradottak közül való
térségben valósult meg a kutyák
teljes körű, azonosító chippel történő ellátása. Ez a nevelési, oktatási és ivartalanítási programokkal kiegészülve biztos alapja lehet
a kulturált, felelős ebtartás meghonosodásának. A rendszer kiteljesedéséig, az ismeretek beivódásáig azonban még évekig meg
kell birkóznunk a kicsapott ebek
megnövekedett állományával.
Mindezt Pintér doktor azzal
egészítette ki, hogy a kedvezményes regisztráció a MÁOK adatbázisában történt, ahonnan az önkormányzatok hozzáférnek a „saját” ebek adataihoz.

Január utolsó péntekjén Algyőn, az Orpheus Állatvédő Egyesület által üzemeltetett kistérségi ebrendészeti telep
elé valaki egy még élő kiskutyákat rejtő rácsos ládát dobott. A ládába zárt állatokat sikerült megmenteni. Az
állatvédők húszezer forint nyomravezetői jutalmat ígérnek annak, aki a kutyákat sorsukra hagyó személyről információkat tud nyújtani. A felelőtlen elkövető bizonyára nem tudja, hogy állatot elhagyni, kitenni állatkínzás,
a vonatkozó jogszabály szerint olyan bűncselekmény tehát, amiért akár két évnyi börtönbüntetés is kiszabható.
Az itt láttatott kiskutyák és további örökbe fogadható állatok fotói megtekinthetők a www.ebrendeszet.zug.hu
elnevetésű honlapon, illetve szívesen beszélnek róluk a 20/360-9846-os telefonszámon.

Kiejölt segítô
A Miskolci Állatsegítő Alapítvány
egyedülálló helyzetben van: az európai színvonalon létrehozott állatotthon 2005-ben, szinte csak
órákkal a működési engedély kiadása előtt beomlott, a hegyoldal
megsüllyedt, a menhely életveszélyessé vált.
– Az állatvédőket addig is sok
mindenben támogató önkormányzat új területet adott, a helyi
vállalkozások és a lakosság sokoldalú segítsége pedig példa értékű – jellemzi helyzetüket Kisfalvi
Nyina alelnök. – A polgármester
kijelölt egy képviselőt, hogy hivatalos megbízó levél birtoká-

ban egyengesse az alapítványunk
dolgát. Mindenben segít és mindig ráér. Minden városvezetőnek
ajánlom ezt a megoldást, mert így
egy kézben vannak az ügyek... Jó
lenne, ha a jelenlegi állomány chipezési költségét nem az embereknek kellene fizetniük, vagy hogy
ha a gazda vállalja az ivartalanítás
költségét, a chipet ingyen kaphassa. Ha az önkormányzatok összeszámolnák, mennyi költségük van
a befogásokkal, karanténozással,
altatással, megérné az ingyen chip,
mert egy idő után az egyedek száma drasztikusan csökken, és ez
meglátszik majd az ebrendészeti
telepek költségvetésén is.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A virágok illatát is jobban érzékelik, akik biztonságban tudják magukat, s akiket tisztaság
vesz körül. Ezt a mondatot Vértes Árpádtól,
Hévíz polgármesterétől hallottam. És okkal
mondta, amit mondott, mert a fürdővárosban – leginkább a szinte mindenüvé felszerelt kameráknak
köszönhetően – több mint tíz éve nem volt erőszakos bűncselekmény, s a nagyszámú potenciális áldozatot, azaz meglopható vendégsereget fogadó Hévíz ma Magyarország legbiztonságosabb, továbbá – egy roppant friss, nagyszabású internetes
közvélemény-kutatás eredménye szerint – legtisztább települése. És bizonyosan nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb
hazai gyógyturisztikai beruházás színhelye.

HÉVÍZ

LEGJEI
A fürdőváros polgármestere a legfontosabb legnek a jó közbiztonságot minősítette. Úgy vélte,
hogy az önkormányzat a jogsértések, bűncselekmények megelőzése mellett arra is eredményesen ügyel, hogy a gyógyturisták
ne csak a hotelekben és a szobakiadóknál érezzék jól magukat,
hanem az intenzíven ápolt közterületeken is. A település szépítéséért a kisváros az elmúlt évtizedben szinte minden esztendőben kapott valamilyen elismerést,
díjat, oklevelet. Nem tartotta véletlennek, hogy az ongo.hu nevű
internetportál utazáshoz köthető
témakörű, tízezernél több szavazatot vonzó közvélemény-kutatás
eredménye szerint – Sopront és
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Balatonfüredet megelőzve – Hévíz a legtisztább magyarországi település. A mostani helyezés annak
az elismerése, hogy a város lakói,
a szállodák vezetői és a település
irányítói újra képesek voltak ös�szefogással a „legszebb oldalukat”
megmutatni.
A fenti legek nélkül az önkormányzat bizonyosan nem nyert
volna csaknem félmilliárd forintot a belterület szépítésére. Ehhez
a pénzhez a település közkasszájából mintegy kétszázmillió forintot hozzá téve három tóközeli
utcát sétálóutcáva tehetnek, s az
ugyancsak tóközeli buszpályaudvart – ahol átlagosan kétszáz
jármű fertőzi a levegőt – kitelepíthetik.

Mindez együtt alapozza meg
a nemzetközi gyógyhely egészségturisztikai fejlesztését.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjából nyert csaknem
másfélmilliárd forintos támogatáshoz hozzáteendő összeget a Hévíz-gyógyfürdő és Szent András
Reumakórház Kht. fejlesztési hitelből finanszírozza. A kiemelt
projekt összesen ötmilliárd forintos, most kezdődő fejlesztése
várhatóan 2011-ben befejeződik.
Vértes Árpád szerint soha ekkora összeget nem nyert még Hévíz.
A nemzeti kincsnek számító tó
környezetének fejlesztése ugyan
országos érdek, de a leendő korszerű, a nemzetközi szakmai elvárásokat és a piaci igényeket is
kielégítő gyógyturisztikai központ
minden bizonnyal a város javára válik. Hiszen az új fürdőház és
minden majdani terápiás szolgáltatása, kínálata a meglévő vendégkör megőrzése mellett új célcsoportok megnyerését is célozza.
A fejlesztési projekt aláírásakor
Kovács Miklós, az Önkormányzati
Minisztérium turisztikai szakállamtitkára a turizmus-stratégia
három évvel ezelőtti elfogadásakor kialakított célját – a honi gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges uniós támogatás elnyerését – napjaink céljának
is nevezte, s fontosnak tartotta,
hogy a programban foglaltak szerint a tizennégy hazai gyógyfürdő fejlesztése egymást kiegészítve
valósuljon meg. Suchman Tamás,
a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke pedig azt fejtette ki, hogy a magyar kormány jól reagált a minket is sújtó világválságra, amikor
a fejlesztések folytatásáról döntött, mert s történelmi tapasztalat szerint azok képesek a leghamarabb kilábalni a válságokból,
akik a pénzügyi, gazdasági nehézségek ellenére beruházásokat indítanak. Bejelentette, hogy
a három érintett megyét bevonva
bizottság alakult, amelynek célja
a Balaton térségét a világörökség
részéve tenni. A cím elnyerésére
Hévíznek és a badacsonyi vulká-

lóan is üzemeltethető lesz, így a
külső vendégek a tó nyitva tartásától függetlenül is igénybe vehetik majd a szolgáltatásokat.
A beruházás igen látványosnak
is ígérkezik: a faszerkezetű létesítmény a körbefutó erkélyekkel,
oszlopokkal, korlátokkal, a jellegzetes hévízi hangulatot követi. A tavon lévő C és D épületben
pihenőteret létesítenek, amelyet
olyan kiszolgáló funkciókkal bővítnek, amilyen a bár, a szauna,
a jégbarlang vagy a kártyaszoba.
A szabadon maradó belső vizekben nyitott ülőmedencéket alakítanak ki.
Az új fogadóépület és a tervezett tavi épületek a mai építészeti
és műszaki megoldások alkalmazása mellett, hangulatukban illeszkednek a korabeli hévízi tóépületekhez.
A gyógyfürdő egésze 8 medencével, köztük élmény- és úszómedencével bővül, a felújítandó
terápiás centrumban 15 korszerűsített és 14 új terápiával, a fürdőházban pedig 14 féle új wellness szolgáltatással várják majd
a vendégeket.
Akadálymentesítik a komplexum teljes területét, és egy kifejezetten a mozgáskorlátozottak
által igénybe vehető új medencét
is létesítenek.
A Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház Kht. veze-

Az Utazás 2009 elnevezésű kiállítás idei újdonsága, hogy Hévíz
standja nem különálló sziget, hanem – a regionalitás jegyében –
a Balaton turisztikai régiójának
része. Mindazonáltal egyedi arculatú a maga mintegy 80 négyzetméternyi területén. Újra tornyos fürdőházzal együtt láttatja a város értékeit. A fürdőház
attrakciói a lávaköves masszázs,
a testzsír arányának mérése,
az életmód- és egészségtanácsadás, a kvízjáték. Ezekben a napokban Budapesten, Győrben,
Debrecenben, Szegeden és Miskolcon összesen 150 plakát hirdeti Hévíz városát. A hirdető
felületek a nagyvárosok forgalmas, frekventált helyein hívják
fel a figyelmet – éjszaka kivilágítva – a tófürdőre. Mindemellett az idei év kezdetén a Hévíz
Turizmus Marketing Egyesület
már három nemzetközi turisztikai vásáron is hirdette a település legfőbb vonzerejét: Luxembourgban, Bécsben és Pozsonyban.

HÍRVERÉSEK

ni tanúhegyeknek van elsőként
esélye, de meg kell még győzni a
települési vezetőket arról, hogy
mindez előnyökkel jár.
Ami a hévízi beruházást illeti,
az a mostani 600 dolgozó foglalkoztatása mellett 84 új munkahelyet teremt, teljesen megújítván
a fürdőhöz kapcsolódó infrastruktúrát, a fogadócsarnokot, a fedett
fürdő és a téli fürdő épületét.
A tófürdő létesítményeinek befejező rekonstrukciója folytán
megszűnik az öltözők zsúfoltsága, új szolgáltatásokkal bővül
a kínálat, s a teljes épületegyüttes
harmóniába kerül a korábban felújított egységekkel.
A tervezés kiindulópontja volt,
hogy a tavon lévő – cölöpökön álló – épületeket a lehető legkevésbé
terheljék, s inkább a partra kerüljenek a kiszolgáló funkciók. A rekonstrukció második ütemében
a külső vendégek számára egy új
fogadóépület készül a déli parton,
ahonnan híd vezeti át a fürdőzőket a tóra.
A háromszintes új fogadóépület
a jelenlegi belső parkoló helyén
épül fel. Itt kap helyet az előcsarnok, a hozzávetőlegesen ezer férőhelyű öltözőrészleg, a vendéglátó
terek sora, a gőzfürdő és a szaunablokk, valamint itt lesznek a kapcsolódó szolgáltatások, élményelemek, wellness- és gyógyászati
részlegek. A fogadóépület önál-

tői mintegy 25 százalékos forgalomnövekedésre, s a terápiás központban legalább 50 százalékkal
több vendégre számítanak, vagyis
2012-re 800 ezer vendéggel kalkulálnak és 700 ezer terápiás kezelést
terveznek.
A. G.
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Négy esztendeje, hogy az Ipoly-parti Európa
nap keretében ünnepélyesen elhelyezték egy
majdani híd alapköveit a folyó szlovák és magyar oldalán. Az ünnepség egyik szónokaként
dr. Serfőző András országgyűlési képviselő,
a hídépítés legfőbb magyarországi szorgalmazója, úgy fogalmazott, hogy negyven év után már nem remény, hanem közeli valóság a pösténypusztai híd.

HÍDREMÉNY
AZ IPOLYON
Április vége volt, a tavaszi ár megduzzasztotta az Ipoly vizét, ezért
az ünnepségre tervezett pontonhidat nem lehetett megépíteni,
motorcsónakok vitték a magyar
delegáció tagjait a túlsó part mellett lebegő ideiglenes hídelemre,
amelyen aztán szlovák kollégáikkal együtt írták alá, a később
különféle tárgyak kíséretében az
alapkövek rézhengereibe csúsztatott dokumentumokat. Magyar
részről dr. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke, Gurmai Zita európai parlamenti képviselő, dr. Ser-
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főző András országgyűlési képviselő, Dóra Ottó, a Nógrád Megyei
Közgyűlés elnöke, dr. Serfőzőné
dr. Fábián Erzsébet, Szécsény város polgármestere; szlovák részről Bugár Béla, a Magyar Koalíció
Pártja elnöke, Bauer Edit európai
parlamenti képviselő, Hammerlich
Richárd, országgyűlési képviselő,
dr. Milan Marcok, Besztercebánya
kerület önkormányzatai közgyűlésének elnöke és Filip József, Szécsénykovácsi település polgármestere tette ezt. Elhangzottak a himnuszok, majd Szili Katalin és Bu-

gár Béla mondott beszédet. Aztán
mindketten csónakba ültek, hogy
a leendő híd mindkét oldalán elhelyezhessék az alapköveket.
És az átkelni vágyók hosszúhosszú sorai kígyóztak a csónakokhoz, és volt műsor, és zenéltek,
daloltak és táncoltak a palócok; a
busai, a rimóci, a nagylóci, a nógrádsipeki, a varsányi, a nagykürtösi hagyományőrző együttesek
tagjai, ünnepeltek mindkét ország
Ipoly menti lakói, egy kiállításon
pedig az Ipoly-hidak történetét lehetett megtekinteni. Volt tábortűz
és szabadtéri bál is.
Ráadásul másnap reggelre az
Ipoly vize annyira visszahúzódott, hogy a pontonhíd május elsejére elkészülhetett.
Aztán három év múltán – tavaly, február 1-jén – a szlovákiai
Ipolyságon tartott konferenciát
a 2007-ben alapított Hét Határ
Önkormányzati Szövetség elnevezésű szervezet az Ipoly-hidak,
valamint az Ipoly-völgyi vasút újjáépítése tárgyában. Az előadók
között volt Alejandro Checchi
Lang, az Európai Bizottság Regionális Főigazgatóságának a magyar
nemzeti fejlesztési tervért is felelős igazgatója, aki arról beszélt,
hogy a hídépítés önmagában nem
lehet cél: minden európai forrásból megvalósított infrastruktúrafejlesztés esetén bizonyítani kell
a gazdasági, térségfejlesztési hatásokat, amiért is a legfontosabb

Az illetékeseknek írt levelében Ipolytarnóc polgármestere legelőbb némely
közlekedési tábla cseréjét, illetve létesítését javasolta. A 3,5 tonnával behatárolt „behajtani tilos” jelzés alatti „kivétel áruszállítás” feliratot
kellene „kivétel helyi áruszállítás”-ra változtatni, mert a falun gátlástalanul áthajtó, tűzifával megrakott, rendszerint pótkocsis kamionok
kétségkívül árut szállítanak, s vezetőik szerint a jelenlegi felirat lehetővé
teszi a közlekedésüket. Aztán hiányoznak a súlykorlátozásra figyelmeztető
táblák az országhatáron átvezető utakról szinte mindenütt. A polgármester több szabálysértő sofőr járművének rendszámát feljegyezve arról is beszámolt, hogy rádiótelefonos, úgynevezett felvezető személyautók segítik
a kamionosokat, jelezvén nekik, ha „tiszta a terep”. Leírta, hogy egy ilyen
felvezetett, utánfutós, alaposan megrakott szlovák kamion rendszámát átadta a határon túli csendőrnek, aki korábban határőr volt. Tőle tudja, hogy
odaát mintegy negyvenezer forintra rúg a bírságolási tétel. Ha ezt a határon innen is alkalmaznák, nagyon szerényen napi öt megfogott kamionnal
(és havi 22 munkanap összesen 110 szabálysértésével) számolva, az évente
tizenkétszer négymillió négyszázezer forint bevételt hozna a magyar költségvetésnek. Ha ennek az összegnek csak a húsz százalékát kapná meg az
ipolytarnóci önkormányzat, soha többé nem lenne anyagi gondja. Persze,
mindennek egy része – tette hozzá a polgármester – álom, mert a gépkocsivezetők a fényszórók felvillantásával jelzik egymásnak az esetleges rendőrveszélyt. A határszakasz felújított országútja töredezett, s ebből kártérítési
per is lehet. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Ipolytarnóc centrumában a megállni tilos tábla ellenére rendre megállnak a Volán autóbuszaival (amelyek
a világhírű ősmaradványok megtekintésére hozzák a turistákat), s az emiatt
mindkét irányból beláthatatlan útkanyarulat súlyos karambol veszélyével
fenyeget. Szabó Tibor azzal fejezte be levelét, hogy annak másolatát közszemlére bocsátja, aztán jöjjön, aminek jönnie kell, mert ő polgármesterként több kamiont nem fog megállítani, a lehetséges balesetek ellen pedig
egyebet nem tehetett, mint hogy tájékoztatta az illetékeseket.

VÁLASZRA VÁRVA

feladat az elmaradott térség egészét érintő, a megépítendő hidak
szerepét meghatározó átfogó fejlesztési stratégiai dokumentum
összeállítása.
Merthogy akkortájt már még
közelibb valóság volt a pösténypusztai híd. Meg a többi.
A konferencián ismertették egy
2003–2004-ben elvégzett vizsgálat
eredményeit. A Hajós Bence hídmérnök által feltárt 47 egykori
Ipoly-híd közül a tanulmány 29-et
talált visszaállíthatónak, és 11 híd
újjáépítését javasolta. A 11 projekt
csaknem mindegyikéhez elkészült
a tervdokumentáció, több ezek
közül az engedélyezési szakaszba
jutott. Becsey Zsolt európai parlamenti képviselő, a konferenciát szervező szövetség elnöke elmondta, hogy számos igen nagy
költségvetésű projekthez képest az
Ipoly-völgy újjáélesztése ezen hidak újjáépítésével töredék összegből megoldható volna, s hogy ezen
beruházások gazdasági, turisztikai
és főként lélektani hatása némely
megaprojektnél jóval nagyobb lehet. Ezzel több felszólaló egyetértett. És szó esett az Ipoly-völgyi
vasútról is. Dr. Serfőző András
országgyűlési képviselő, az Ipolyhidak vegyesbizottság társelnöke
a vasútvonal makrotérségi vonatkozásairól szólva például az egykori Párkány–Losonc vonal nyúlfarknyi – alig több mint hat kilométernyi – hiányának megszüntetését kulcsfontosságúnak nevezte.
Később elfogadtatott, hogy a Hét
Határ Önkormányzati Szövetség
kezdeményezi a két ország közle-

kedési tárcáinál és az Európai Bizottságnál az Ipoly-hidak közös
projektcsomagként való kezelését,
valamint a hidakhoz kapcsolódó,
átfogó térségfejlesztési stratégiai
program elkészítését.
Aztán nemrégiben az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás társelnökei, dr. Serfőző András és Molnár Katalin (az utóbbi
a szlovákiai Bussa polgármestere)

Amiért a buszok torlódnak Ipolytarnócon: ősfenyők és más ősleletek

egy szécsényi sajtótájékoztatón,
majd az Ipoly-hidak szlovák–magyar szakbizottságának balassagyarmati tanácskozásán e szervezet társelnökeiként is elmondták,
hogy a Brüsszelnek határidő előtt
benyújtott pályázatokat a határ
menti magyar és szlovák települések önkormányzatai közösen
készítették, a szaktárcák csak segítséget nyújtottak nekik. A pályázatok arra irányulnak, hogy 85
százalékban brüsszeli forrásokból
lehessen finanszírozni a pösténypusztai, valamint a Nógrádszakál
és Bussa közötti, Szlovákiában pedig a Szécsénykovácsi és Pető közötti átkelők megépítését. A sajtótájékoztatón megjelentek – közöttük Borenszki Ervin országgyűlési
képviselő, dr. Serfőzőné dr. Fábián
Erzsébet, Szécsény város polgármestere, Filip József, a szlovákiai
szécsénykovácsi polgármestere,
valamint Dudás György, Nógrádszakál jegyzője – szerint az IpolyA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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hidak a foglalkoztatottság növelhetősége révén óriási lehetőséget
teremthetnek a térség fejlesztésében, a lakosság életkörülményeinek javításában.
Most aztán már a lehető legközelibb valóság a pösténypusztai
híd. A másik kettő már nem an�nyira közeli, de közeli. A többi pedig még mindig csak remény.
A pösténypusztai híd építése
a folyó Ipolytarnóc és Szécsény
közti szakaszán talán még nyáron megkezdődik. A szlovák–magyar szakbizottság balassagyarmati tanácskozásán meghívottként vett részt Szabó Tibor, az alig
több mint félezer lakosú Ipolytarnóc polgármestere. Ha megépül
a híd, azért is örül majd neki, mert
a Szlovákiába tartó és onnan jövő kamionok rákanyarodhatnak
az Ipolyra, mielőtt átrobognának
a faluján. Mert most – a határnyitás óta – átrobognak.
Ez ellen sokáig úgy védekezett,
hogy a saját autójával keresztbeállt
előttük az úton, s amikor megálltak, rendőr odahívásával fenyegette meg a vezetőjüket. A módszer remekül működött, mivel
Ipolytarnócon hatóságilag tilos
három és fél tonnánál nehezebb
járművel áthajtani.
De jó három hónapja a polgármesternek e legkevésbé se sza-

bályos visszafordítási eljárásból
elege lett. Ezt is tartalmazó levelét (amelyből ennek az írásnak
a keretében ismertetek részleteket) elküldte a megyei rendőrfőkapitánynak, a salgótarjáni kapitányságvezetőnek, és minden lehető további illetékesnek (például
a közútkezelő, a közlekedésszervező állami cégek, a közlekedési
felügyelet vezetőinek), ám miután
tőlük mindeddig választ nem kapott, a címzetteknél már-már jobban bízik a két ország közlekedési
államtitkáraiban is.
Legutóbb február 5-én ugyanis – az utólag kiadott közlemény
bikkfanyelve szerint – „a Magyar–Szlovák Infrastruktúra Vegyesbizottság államtitkári szintű
konstruktív szellemű megbeszélésen a felek kölcsönösen kifejezték
abbéli szándékukat, hogy szorosabbra fűzik a két ország észak–
déli irányú közúti kapcsolatait.
A megbeszélést a felek egy idén
megrendezendő miniszteri szintű
találkozó előkészítésének tekintették, valamint rögzítették az addig
elvégzendő feladatokat is. Mindkét fél kifejezte szándékát, hogy
– különös tekintettel a Schengen
által biztosított feltételekre – fokozatosan kialakítják a helyi kapcsolatok újjáépítésének feltételeit.
A két fél folyamatosan figyelem-

A festői Ipolytölgyes templomához vezető gyalogutat az Ipoly-parton táborozó vizitúrázók taposták ki
ÖNkormányzat
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mel kíséri a projektek helyzetét és
a pályázatok alakulását, valamint
előkészületeket tesz, hogy további
hidak építésének feltételei is megteremtődjenek”.
Ami a további Ipoly-hidakat
illeti, azok egyike Ipolyvece és
szlovákiai testvértelepülése Ipolynagyfalu közötti távolságot tizenhét kilométerről hétre csökkentené, ám e híd megépítésére Tóth József ipolyvecei polgármester csak
a 2015. esztendő után lát esélyt.
A festői Ipolytölgyes és testvértelepülése, a folyón túli Ipolykiskeszi között nem volt híd soha,
Dudás Nándor polgármester szerint nem is hiányzik, mert közel
van hozzájuk a letkési átkelő. Ezzel szemben az Ipolydamásdot
és Helembát összekötő híd megépítése közelebb hozná hozzájuk
a munkalehetőséggel kecsegtető
Esztergomot.
Rományik Ferenc, a 386 lelkes
Ipolydamásd polgármestere beszélgetésünkkor egy február végi
kistérségi konferenciára készült,
amelynek a szlovákiai tükörtelepülések képviselői is a meghívottjai. A magyar önkormányzati minisztert pedig azért hívták meg,
mert egy már másodszorra megtervezett projekt megvalósításához még mindig hiányzik az államok közötti egyezmény, s talán
mond erről valamit. Az Ipolydamásdot és Helembát összekötő
híd 2003-as tervének építési engedélye – államközi egyezmény
híján – már elavult, az érdekelt
önkormányzatok azonban tavaly
nyertek újabb terv elkészítésére
egy uniós pályázatot. A terv elkészült – amely a Vámosmikola
és Ipolypásztó közötti híd, valamint a Tésa és Ipolyviszk közötti
vízemelő hídhoz vezető bekötőút megépítését is tartalmazza –,
megvan hozzá az építési engedély.
Ahhoz azonban, hogy a projekt
kivitelezéséhez szükséges összeg
elnyerésére a május végéig kiírandó pályázat résztvevőiként kísérletet tegyenek, a magyar és a szlovák államnak egyezményt kell
kötniük.
Aczél Gábor

A vasút életet visz a térségbe, míg a vasút „szüneteltetése” a munkaképes lakosság elvándorlását, a települések leépülését „segíti”. A palóc
virtus 1919-ben fegyverrel védte a vasutat, 2007 őszén pedig a szó erejével szállt szembe a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti személyszállítást megszüntetni akarókkal. Pártállástól függetlenül országgyűlési
képviselők, polgármesterek, magyarok és szlovákok fogtak össze a vasútért. Nagy részük van abban, hogy 38 vasútvonalnak megkegyelmeztek 2010-ig.

ÉLETET A VASÚTNAK

életet a térségnek
A Magyar Közlekedési Klub kiadványa a bussai (Szlovákia) székhelyű
Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári
Társulással partnerségben az Ipolyhidakért, és az Ipoly-völgyi vasútért
folytatott küzdelmet mutatja be.
Megszüntetés helyett keresni kell a
lehetőséget a határátmenet helyreállítására, a határközi közlekedés
újraindítására: Vésztő–Nagyvárad,
Battonya–Ópécska–Arad, Ipolytarnóc–Losonc...
A „varratmentes” Európát, a határközi zárványok oldását – csakúgy,
mint a környezetkímélő vasúti közlekedést – az Európai Unió is támogatja. A nógrádiak öt tagú konzorciuma

a Magyar–Szlovák Együttműködési
Program keretében pályázatot adott
be az Ipoly-völgyi vasút megvalósíthatósági tanulmányára. A munka keretében a Diósjenő–Romhány
személyszállítás újraindításának
és a Drégelypalánk– Hont közötti,
1963-ban felszedett 6 km-es szakasz
visszaépítésének lehetőségét is vizsgálják.
Kiadványunk az összefogás jó példáját, és a reményt szeretné továbbadni a hasonló helyzetben lévő térségeknek. Terjesztését az UTAZÁS
2009 kiállítás nyitónapján – amelyen több önkormányzat képviseltette magát – megkezdtük, a későbbiek-

ben térségi vasút témájú konferenciákon is elérhető lesz. Önkormányzatok, határ menti szervezetek számára
– kérésükre – postázzuk. A projekt a
Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásában valósul meg.
Magyar Közlekedési Klub
1075 Budapest,
Károly krt. 3/a III. em. 2.
www.mkk.zpok.hu
Tel: 06-20-522-7485
Kiemelten közhasznú civil szervezetünk adószáma: 19179973-1-42.
Kérjük, adója egy százalékával támogassa vasútmentő és vidékmentő
tevékenységünket!

KEVESEBB GÁZT A LEVEGÕBE!
Az Európai Parlament brüsszeli üléstermében február elején
a Polgármesterek Szövetsége alapító okiratának aláírásával csaknem négyszáz európai város képviselője ünnepélyes keretek között vállalta, hogy településükön túlteljesítik az Európai Unió
egyik fontos energiapolitikai célját, azaz 2020-ig több mint 20
százalékkal mérsékelik a széndioxid-kibocsátást.
Luc Van den Brande, a Régiók Bizottsága elnöke az ünnepélyes aláírás alkalmával
mondott beszédében kifejtette, hogy az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának visszafogására vonatkozó ambiciózus európai célok
csak akkor elérhetők, ha az
európai helyi és regionális
önkormányzatok partnerekLuc Van den Brande
ként fognak össze. Hozzá tet-

te, hogy a szövetségbe nem csupán a nagyvárosokat várják, ahhoz
– az alapító okirat aláírásával – kisebb települések és teljes régiók
egyaránt csatlakozhatnak, s megtehetik környezetvédelmi célú
felajánlásukat. A Régiók Bizottsága most egy olyan hálózat létrehozásának lehetőségeit kutatja, amely segítené az alapító okirat
aláíróit bevált gyakorlati megoldásaik és tapasztalataik egymással
való megosztásában.
A rendezvényen José Manuel Barroso, az Európai Bizottság
elnöke, Andris Piebalgs energiaügyi biztos, Luc Van den Brande, a Régiók Bizottsága elnöke, Alejo Vidal Quadras, az Európai
Parlament alelnöke, valamint öt városvezető: Demszky Gábor
Budapestről, Ole von Beust Hamburgból, Alberto Ruiz Gallardón
Madridból, Jānis Birks Rigából és Bo Frank a svédországi Växjőből közösen elnökölt.
Az ünnepséggel egy napon kezdte meg működését a Polgármesterek Szövetsége honlapja, amely a www.eurmayors.eu címen
hírekkel és képes beszámolókkal szolgál a szövetség működéséről,
és a részt vevő városokat is bemutatja.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Összeállításunk anyaggyűjtésének időszakában a képviselő-testületek többsége még legfeljebb első olvasatban tárgyalta az önkormányzatok idei költségvetését. A nagyobb településeken a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt próbálják megteremteni, illetve várják egyes pályázatok eredményhirdetését. Ez utóbbi azért is fontos, mert az önrészt ugyan szinte mindenütt
képesek előteremteni (saját bevételekből vagy hitelfelvétellel), de sikertelen pályázat esetén
mind a bevételi, mind a kiadási oldalt módosítani kell. Egyelőre az sem teljesen tisztázott,
hogy a kistérségi társulások keretein belül az egyes feladatok ellátásához milyen közös pénzügyi kondíciók lesznek. Mindezek okán az elképzelt költségek egész sora néhány héten belül
is nagyot változhat ebben a világválságos esztendőben.

A VÁLSÁG

sodrában
Algyôn
Új iskolát épít, és fürdőjének vizét gyógyvízzé szeretné nyilváníttatni idén az algyői önkormányzat,
amely eddigi működése óta sohasem volt forráshiányos, és idén sem lesz az. Az 5200 lelkes nagyközség lakói tizenegy éve, népszavazáson döntöttek úgy,
hogy ismét önállóak, Szegedtől függetlenek legyenek. Az iparűzésiadó-bevételnek köszönhetően azóta látványosan fejlődik a településük. A milliárdos
költségvetésből gazdálkodó, száz százalékban csatornázott, zömmel felújított intézményekkel, pormentes utakkal, fürdővel, tavaly óta pedig bölcsődével is
rendelkező falunak vannak irigyei.
– Azt azért érdemes megemlíteni – mondja Piri József polgármester –, hogy a fejlesztések zömét önkormányzatunk saját erőből, szinte minimális pályázati
támogatással valósította meg. Az adóbevételből jelentős összeget költenek működésre is, hiszen – adóerő-képességük miatt – a normatív támogatásoknak
csak húsz százalékát kapják meg.
– Algyő a kistérségi együttműködésben erejéhez
mérten vesz részt, vagyis többel járul hozzá a közös
feladatok ellátásához, mint más tagtelepülések – teszi hozzá Piri József.
Az idei év legfontosabb feladata: mintegy egymilliárdból, tíz százalékos pályázati támogatással
elkezdeni az új iskola építését. Erre régóta készül az
önkormányzat, mert a falubeli gyerekek három elavult épületben tanulnak évtizedek óta. Pályáztak
is, de eddig nem jártak sikerrel, viszont évről évre
félretették az erre szánt pénzt.
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A települést a megyében egyre többen arról ismerik, hogy ez az a falu, amelyik fürdőt építtetett.
A bányászok védőszentjéről Borbálára keresztelt
intézmény működtetése ráfizetéses, még ha vannak
is olyan napok, amikor szűk a 150 személyes öltöző.
Idővel bővíteni szándékoznak a létesítményt, most
viszont azt szeretnék elérni, hogy a termálkútjának
vize megkapja a gyógyvíz minősítést, mert gyógyfürdőként rentábilisan működhetne.
– Hamar bebizonyosodott, hogy a fürdőlétesítés
nem luxusberuházás volt – mondja a polgármester.
– A falubeli iskolásoknak így nem kell már másfél
órát utazniuk azért, hogy húsz percet úszhassanak
valamelyik szegedi medencében. Nagyon sok falubeli, köztük több idős ember megtanult úszni. És
köztudott, hogy környékbeli településekről is jönnek
vendégek. A gyógyvízzé nyilvánítás tehát az egész
térség turizmusának fejlődését szolgálná.
Eperjesen
December vége óta az ántsz döntése folytán zacskós vizet isznak az eperjesiek, mert ami a vezetéken
érkezik, olyannyira arzénos, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlan, ráadásul koszos is. A vízszállító
kocsi napi mozgatása és feltöltése ezerötszáz forintba
kerül – ez havonta 40–50 ezer forint –, a rendkívüli
erkölcsi és anyagi terhet jelentő probléma végleges
megoldása azonban az önkormányzat által megfizethetetlen. Kiss Csaba polgármester és munkatársai kiszámolták: százötven milliós beruházás kellene
ahhoz, hogy az itteni vezetékekben iható ivóvíz foly-

jon. Meglehet, létezik mindössze tíz százalék önrészt
követelő pályázati konstrukció, ám Eperjes már ezt
sem tudja vállalni, mert az önkormányzat költségvetése forráshiányos, az épületeikre pedig legfeljebb
12 millió forintnyi hitelt tudnak fölvenni. Ez persze
nem azt jelenti, hogy föladnák. Országgyűlési képviselőjük, Szirbik Imre is segít; közösen tárgyalnak
a vízminőség-javító konzorciummal, az ántsz-szel,
hogy állami támogatást szerezzenek a feladatra.
– Nem az eperjesiek döntötték el az ötvenes években, amikor el kellett hagyniuk a tanyáikat, hogy
épp itt épül a falu, ahol ilyen ramaty az ivóvíz; az
akkori központi döntés következményeit, legalább
részben, most is az államnak kellene viselnie – érvel a polgármester.
A szentes kistérségéhez tartozó, ötszáznyolcvan
lelkes település önkormányzata közös körjegyzőségben működteti hivatalát Árpádhalommal, iskolát már nem tart fenn, csak óvodát, így ezen kívül
nincs is már mit bezárni. A költségvetés idén – ha a
körjegyzőség működését is beszámítják – 130 milliós
lesz, s 35 millió forráshiányt terveznek.
Magyarcsanádon
Az ezerötszáz lelkes Magyarcsanádon a képviselőtestület tagjai lemondtak bruttó huszonöt ezer forintos tiszteletdíjukról, de a négy templom Maros-menti
község teljes lakossága – köztük cigányok, románok,
szerbek – érezni fogja a megszorításokat. Addig a
kommunális adóból az önkormányzat fizette a szemétszállítás díját, mostantól lesz külön szemétdíj, s
az adó összegét is növelte a képviselő-testület. Tette
ezt annak ellenére, hogy a községben régóta 35–37
százalékos a munkanélküliség, tehát a rendelkezés
csak valamelyest növeli a közös bevételt.
– Nem volt más választásunk, csak így tudtuk
csökkenteni a forráshiányunkat, a tavalyi 95 millióról 68 millióra – avat be a pénzügyekbe Farkas Jánosné polgármester (aki húsz éve irányítja a települést, és gyakorolja a takarékoskodást). – Az államtól
működésre a tavalyinál 11 millió forinttal kevesebbet
kapunk. A költségvetés főösszege az elmúl évben 295
millió forint volt, idén várhatóan 253 millió lesz.
A képviselő-testület most azt is elhatározta, hogy
2009 szeptemberétől a község általános iskoláját a
szomszédos Apátfalvával közösen, társulásban fogják működtetni, számítva a többletnormatívára. De
idén is részt vesznek a tavaly 5 millió forintot felemésztő Út a munkához elnevezésű programban,
mert az önkormányzatnak valahogyan segítenie kell
az állástalanokon. Festésre, karbantartó munkára
nagyon régóta nem alkalmaz vállalkozót, a közmunkások olykor otthonról hoznak szerszámot. Mindenki látja, mi a dolga, és azt el is végzi, úgy, mintha a
saját portáján dolgozna.
– Mivel hosszú ideje takarékoskodunk, és mindenre nagyon vigyázunk, az intézményeink rendben vannak, az óvodánkat pedig, amely a legszebb

a makói kistérségben, nemrég újítottuk föl pályázati
támogatásból – mondja a polgármester. – Ami ezt
a vagyont illeti, tényleg jól állunk. Mégsem gondoltunk arra, hogy bármit is eladjunk vagy bezárjunk,
mert ez az épületállomány és intézményrendszer
nem csak a községé: része a nemzeti vagyonnak, amire vigyázni kell. Mi igazán számítunk arra, hogy ha
megépül az M43-as és itt, mellettünk a Maros-híd
Románia felé, akkor az itt lakók el tudnak helyezkedni. Hogy tehát kinyílik a világ számunkra is. Mert
minden bajnak az oka és a fejlődés gátja is az, hogy
kevés a munkahely.
Bakos András
Balkányban
A hétezer lelkes Balkány város polgármesterétől, Pálosi Lászlótól megtudtuk, hogy vagyonuk nincs, s
emiatt nem is lehet annyi pénzük, hogy fussa belőle mindenre. Ezért az önként vállalt feladatok közül
mondanak le valami(k)ről, de ehhez képviselő-testületi határozat szükséges. Szociális téren, a dolgozóknak adható kategóriába tartozó juttatások megszüntetésével tudnak takarékoskodni. A beruházásokat csak fejlesztési hitelből van módjuk folytatni.
Soron van az óvoda felújítása, a kisvárosi parkfelújítás és tornacsarnok építése. Az intézményeknek működniük kell, de hogy miből működtetik majd őket,
azt a polgármester a beszélgetésünk idején még nem
tudta megmondani.
Szamoskéren
Szamoskér önkormányzata körjegyzőségben működik, önálló intézménye már nincs. Tóth Sándorné polgármester a község idei anyagi kilátásait siralmasnak
ítéli. Mivel munkalehetőség alig van, a fiatalok elvándorolnak. A lakosság zöme idős. A település kicsi, bevétele nem sok mindenből származik. Az állami normatíva kevés, fizetnivaló pedig van bőven.
Az intézményeket közösen, társulásban tartják fenn.
Szamoskéren iskola nincs, óvoda viszont van. A házigondozásról tavaly még Szamoskér gondoskodott,
de egy ideje már azt is kistérségi szinten szervezik.
Egyébként a kistérséghez 26 Mátészalka környéki település tartozik, a 457 lakosú Szamoskér ezek egyike.
Szerették volna a belvízrendezést, meg a szennyvízelvezetést megoldani. Úgy volt, hogy azok a Vásárhelyi-terv kapcsán megvalósulnak, a tervek már rendelkezésre állnak. A Kraszna és a Szamos folyó mentén
az elképzelések szerint szükségtározókat alakítanának ki, amelyekbe árvíz esetén a töltések között nem
tartható vizet bele lehetne vezetni, következésképpen
árvízvédelemre, töltéserősítésre, -magasításra nem
kellene annyit költeni, mint korábban. Lényegében a
földterület egy részét visszaadnák a Tiszának, amely
valamikor egyébként is az övé volt. Az úgy kialakuló
jókora vízfelület komplex hasznosítása is szóba jöhet,
például horgászat, csónakázási, pihenési célra. A turisztikát lehetne fejleszteni Romániával együttműködve. Ez már lényegében folyamatban van.
A Települési Önkormányzatok
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– És a szennyvízzel mi a helyzet?
– Szamoskér még csatornázatlan. A szippantott
szennyvizet a szamosszegi szennyvíztelepre szállítják. A csatornák tervei megvannak, csak amikor az
építésük napirendre kerül, e kicsi település pályázatát félredobják. De bízunk benne, hogy a Vásárhelyi-tervvel összefüggésben mindenképpen meg kell
csinálni. Erre ígéretünk van, de a falunak az ígérgetésből már elege van.
Nyírlövôn és Lövôpetrin
Nyírlövő és Lövőpetri halmozottan hátrányos helyzetű település, a lakosságuk elöregedő. Dr. Ráti Angéla jegyzőtől megtudtuk, hogy tavaly mindkét község jelentős intézmény-átszervezésre kényszerült.
Közös fenntartásba helyezték az általános iskolákat és az óvodákat. A múlt évben alakították ki a
körjegyzőséget. A személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatásokat társulásban működtetik. Mindös�sze a szociális étkeztetés maradt a települések önálló kompetenciája.
Minderre pénzügyi megfontolásból került sor.
A községeknek tavaly működési hitelt nem kellett
felvenniük. Viszont mind Nyírlövő, mind Lövőpetri önhikis, s az efféle támogatási forma révén érkező
pénzre az idén is nagyon számítanak. Természetesen
segítségükre voltak az átszervezések nyomán kapott
normatív plusztámogatások is. Így létszámleépítést
nem kellett végrehajtaniuk.
Ebben az évben intézmény-átszervezéseket nem
terveznek. A költségvetésüket jobbára hitel felvételével kalkulálják, de az év során próbálnak annyira
takarékosan gazdálkodni, hogy a hitelt mégse kényszerüljenek felvenni.
Nagyobb beruházásokat csak pályázati támogatással valósíthatnak meg.
Nyírlövőben sikerült a tagiskolává lett épületet felújítani az Önkormányzati Minisztérium támogatásával. Lövőpetrin pedig az óvodaépület rekonstrukciójára szeretnének pályázati úton pénzt szerezni.
A fegyelmezett és takarékos gazdálkodásra mindkét
község polgármestere nagyon ügyel.
Cselényi György
Kétegyházán
Az elmúlt évet a nagyközség önkormányzata tervszerűen zárta, a képviselő-testület által elfogadott
költségvetési rendeletnek megfelelően gazdálkodott.
Jó pénzügyi évet tudhat maga mögött, a forráshiány csökkent. A zárszámadás adatai szerint várhatóan 15 millió forint alatti hiánnyal kell számolni.
Az önkormányzat jelentős pénzösszegeket nyert az
önhikis, az informatikai, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek ellátására irányuló pályázatokon.
Szintén külső források igénybevételével sikerült útés járdaépítést megindítani. A jelentős forráshiány
ellenére is felújításokat végeztek el az oktatási intézményeknél, bútorokat vásároltak.
ÖNkormányzat
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– Az idén folytatjuk a felújításokat, a könyvtár
várhatóan az év második felére újul meg – tájékoztatott Kalcsó Istvánné Gyuricska Mária polgármester.
– Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első
olvasata januárban elkészült, a pénzügyi bizottság
megtárgyalta, javaslatai alapján a tervezetet átdolgoztuk, s előzetes megvitatásra a január 28-ai képviselő-testületi ülés elé terjesztettük. A felhalmozási célú kiadások összege csaknem 60 millió forint.
Ebből a keretből finanszírozzuk a pályázati önerőt
is. Néhány feladat végrehajtása áthúzódik tavalyról,
többek között a járdaépítés, a könyvtár rekonstrukciója, az óvoda kazáncseréje és az ebédlő kialakítása. Elsősorban a foglalkoztatás költsége változott,
új segélyforma jelent meg, amelyhez kapcsolódik
a közcélú munkavégzésre fordítható keretösszeg.
Az új rendszer szerint valamennyi munkanélkülit
foglalkoztatni kell, a pontos számadatokat a felülvizsgálatokat követően tudjuk meghatározni és tervezni. A nagyon rossz állagú intézményi épületeket,
például a szolgálati lakásokat, szeretnénk felújítani.
Erre a célra kiválóan alkalmazhatók a közcélúan
foglalkoztatottak. Amennyiben a költségvetést ebben a formában el tudja fogadni a képviselő-testület,
abban az esetben 68 millió forintos forráshiánnyal
számolhatunk. Dolgozunk a MÁV-telep vízellátásán, valamint az útépítések lebonyolításán, ám igen
kicsi a mozgásterünk, és még sok bizonytalansági
tényező adódhat.
A kétegyházi önkormányzat benyújtott pályázatai
közül a művelődési ház felújításának összköltsége 49
millió 768 ezer 500, az egészségügyi centrum felújítása 51 millió 285 ezer 652, a fogyatékosok nappali
intézményének felújítása 39 millió 532 ezer 118, a
kompetenciaalapú oktatás 46 millió 663 ezer 205,
az EMVA falumegújítás és -fejlesztés, 48 millió 499
ezer 30 forintra rúg. Ha a pályázati összegek nem érkeznek meg időben, akkor pénzügyi átcsoportosítás
révén végzik el a legszükségesebb munkákat.
Kétsopronyban
Az önkormányzat idei költségvetési bevételi előirányzata 146 millió 411 ezer forint, amelyből 14 millió 709
ezer forint fejlesztésre költhető. Bár a képviselő-testület tervez európai uniós támogatással megvalósítható pályázati programokat, az elnyerhető támogatások összegét még nem tudja számszerűsíteni. Az
intézményi működési bevételeket illetően 22 millió
756 ezer forinttal számolt a Völgyi Sándor polgármester által a február 10-ei képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetési tervezet, amely összeg
a kábeltévé és az internet üzemeltetésének köszönhetően több mint egymillió forinttal több az előző
évinél. Mivel sem a kommunális adó, sem az iparűzési adó mértéke nem változik, csupán az iparűzési
adóalap emelkedése okozza a 2 millió 710 ezer forint
többletbevételt. A személyi jövedelemadó esetében
42 millió 567 ezer forinttal számol az önkormányzat,

998 ezer forinttal kevesebbel, mint 2008-ban. A csökkenést a község állandó lakosai számának apadása
(1502-ről 1498-ra) és az önkormányzat adóerő-képessége alapján átlagos mértékkel számított bevételének növekedése okozza, ami kisebb állami támogatást von maga után. Az általános iskola és óvoda
egyházi működtetésének hatása főként a felhasználási kötöttség nélkül igénybe vehető normatív állami
hozzájárulás összegénél érzékelhető, mivel a 2008.
évi 70 millió 606 ezer forintról 20 millió 976 ezer
forintra csökken. A felhasználási kötöttséggel járó
hozzájárulást erre az évre nem tervezték, mert az
önkormányzat egyetlenegy kiadási nemre sem jogosult. Működési célú hitel felvételére nem számítanak Kétsopronyban, sem általános, sem céltartalékot
nem terveznek, a költségvetési egyensúly érdekében
viszont felhalmozási kiadásokra 14 millió 709 ezer
forintot különítenek el.
– Mind az önkormányzat, mind az egyén számára nehéz évnek ígérkezik az idei – mondja a polgármester. – A pénzügyi válság kemény próba elé állítja az amúgy sem rózsás helyzetben lévő gazdaságot,
lehetetlen helyzetbe sodorja a lakosság jelentős részét, hatással van az önkormányzati szolgáltatásokra. A lakosság a munkanélküliségtől és a felvett
hitelektől szorongatva az önkormányzathoz fordul
elsőként segítségért, így a problémák nálunk csapódnak le először. A kezelésükhöz szükséges eszközök
azonban elsősorban a központi kormányzat kezében
vannak. Az állami normatívák évről-évre csökkennek, az adóbevételek sem növekszenek, miközben a
feladatok nem változnak, az energiaárak és minden
egyéb költség nő. Csökkentettük az intézményi dolgozói létszámot, csatlakoztunk a többcélú kistérségi társuláshoz, szó szerint megküzdünk minden
egyes állami normatíváért. Pályáztunk annak érdekében, hogy a település számára lényeges fejlesztések
megvalósulhassanak, ám a döntések nem minden
esetben kedvezőek, és nehéz az okokon eligazodni. A 2009. évi költségvetés tervezésekor a település
helyzetét nehezebb megítélni, mint az elmúlt évek
hasonló időszakában. Nehéz ma optimistának lenni. Küzdenünk kell, és abból gazdálkodnunk, ami
jelenleg a rendelkezésünkre áll.
Körösladányban
A fiatal sárréti város önkormányzatának képviselőtestülete február 16-ai ülésén tárgyalta meg az 1 milliárd 446 millió 488 ezer forint főösszeget tartalmazó, könyvvizsgáló által ellenőrzött, véleménnyel ellátott költségvetési előterjesztést.
– Bár a világgazdasági válság hatásai Körösladányban is érezhetőek, nem tervezzük hitel felvételét, működési hiánytól sem kell tartanunk – mondta
elöljáróban dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester.
– Jelentős nagyságrend szerepel a költségvetésben
a fejlesztésre, a szükséges önerőt kigazdálkodjuk.
Szerencsére jelentős helyiadó-bevételre számítha-

tunk, noha az iparűzési adó kulcsa 1,6 azázalék,
építményadó pedig nincs. Munkáltatóként a Henkel helyi üzeme a legnagyobb adófizetőnk. Emellett
számos beszállítónak, vállalkozásnak nyújt megélhetési lehetőséget; van olyan vállalkozás, amelyik
kifejezetten a német vegyipari cég miatt települt
Körösladányba. Uniós pályázatok révén kívánjuk
felújítani az általános iskola műemléképületét, új
óvodát építünk és átépítjük az autóbusz-megállókat. A szennyvíztelep bővítésére és a csatornahálózat teljes kiépítésére is nyertünk pályázati pénzeket,
rekultiváljuk a szeméttelepet. Hazai pályázati forrásból újítjuk fel a kerékpárutat és a járdahálózatot.
Legnagyobb gondjaink közé tartozik, hogy sok még
a földes utca, lakóterületi utakra azonban szűkösek
a pályázati lehetőségek.
Dányi László
Hajdúszoboszlón
Sóvágó László, Hajdúszoboszló polgármestere nem
ért egyet azokkal, akik állandóan sirámokat hangoztatnak: „Nem most romlottak a körülmények, a reálisan gondolkozó önkormányzatok már jó régen alkalmazkodnak a meglévő alapfeltételekhez. Mi sem
terveztünk olyan célokat, amelyeket most fel kellene
adnunk.”
A polgármester természetesen érzékeli, hogy egyre
csökkennek a kötelező feladatokhoz rendelt anyagi
erőforrások. S az is természetessé vált a helyi önkormányzat számára, hogy sok célhoz csak pályázaton
lehet pénzt szerezni. Ezért pályáznak is rendületlenül, az ehhez szükséges saját forrásokat mindenképpen megteremtik.
A polgármester sokat vár a fürdőváros legnagyobb
fejlesztésétől, az élményfürdőtől, amely ebben az évben épül fel. Az összesen 4 milliárd 500 millió forintos beruházás megvalósításához 2 milliárd 250 millió
forintos támogatást ad az Európai Unió. Elkészültével
teljessé válik a fürdő szolgáltatás, hiszen egy helyen
találhatja meg az ide látogató a gyógyvizet, a wellness
szolgáltatást és a sportuszodát is. Az Aqua Palace névre keresztelendő létesítmény egész évben a vendégek
rendelkezésére áll, de amikor a többi részleg is működik, azokkal, s a szállodával is össze lesz kötve.
A lehetőségekhez mérten szerepel az idei költségvetésben a városi szennyvízhálózat fejlesztése is.
Útépítésre is alkalom nyílik, nyertes pályázat forrásaiból.
Balmazújvárosban
– Akkor, amikor az önkormányzatoknak egyre több
feladatot kell ellátniuk, egyre kevesebb pénzből, nem
lehet normális költségvetést készíteni.
Ezt Tiba István balmazújvárosi polgármester
mondta, aki a testületi ülés előtt nem kívánt a részletekbe bocsátkozni városa költségvetéséről.
Arról azonban beszélt, hogy javítana az önkormányzat helyzetén, ha a megyei regionális vízmű
visszafizetné azt a 414 millió forintot, amelyet immár
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jogerős bírósági döntés szerint is, jogtalanul szedett
be a várostól. A díjakat ugyanis az önkormányzatnak
s nem a szolgáltatónak kellett volna meghatároznia.
Az utóbbinak öt éven át a jelzett mértékben fogott
vastagabban a ceruzája a vízdíjak megállapításakor.
Ha a cég fizetne, akkor talán még egy diszkó létesítése is beleférne a költségvetésbe, s ekkor az újvárosi fiataloknak nem kellene, mondjuk Debrecenbe
utazniuk ezért a szórakozásért, s helyi üzemeltető
juthatna a bevételhez, a város önkormányzata pedig
az általa fizetett adóhoz.
Püspökladányban
Nehéz két évet hagyott maga mögött a püspökladányi önkormányzat. Arnóth Sándor polgármester elmondta 165 millió forint hiányt tüntettek el takarékos gazdálkodással, úgy, hogy nem kényszerültek hitelfelvételre. Bár ettől mindig is ódzkodtak, csak azt
tudják elképzelni, hogy fejlesztési célokra vennének
fel kölcsönt vagy bocsátanának ki kötvényt.
Magán a költségvetésen nem látszik meg, hogy
gazdasági válság van, nagyvonalú fejlesztéseket, a
lakosság érdekeit szolgáló beruházásokat hajtanak
végre. Gátolja viszont a válság magának a költségvetésnek az elkészültét.
– Régen egyszerű volt – mondta a polgármester.
– Tudtuk, hogy hány tanuló, hány óvodás, bölcsődés
van, hány szociális rászorultat támogatunk, ezeket a
számokat megszoroztuk a normatívával, és megtudtuk, hány forintot kell tervezni. Ehhez elég volt egy
kockás papír meg egy asztal. De ma lépten nyomon
változnak az alapadatok, csak kapkodjuk a fejünket,
hogy melyik szám lesz majd az igazi.
Van persze, amihez tudják a számokat. Például
ismerik azt az összeget, amelyből tovább építhetik a város kerékpárút-hálózatát. Ennek segítségével újabb veszélyes kereszteződésekből irányítják
kerékpárútra a forgalmat. A 42-es főúton már sokszor fordult elő halálos kerékpárbaleset, azért, mert
ugyanazon az úton közlekedtek az autósok, mint
a kerékpárosok. Az összesen 800 millió forintra rúgó
útépítések után már nem marad olyan út a városban,
amely ne szilárd burkolatú lenne. A fürdő rekonstrukciójára 380 millió pályázati pénzt kaptak, most
készülnek a második forduló pályázatára.
Két másik várossal, Hajdúszoboszlóval és Beret�tyóújfaluval fognak össze a térségi ipari szakképzés
korszerűsítésére. E célra összesen 1 milliárd 500 millió forint jut hármuknak úgy, hogy 800 millió Beret�tyóújfalunak, mert ott van a legnagyobb intézmény,
a többin pedig Hajdúszoboszlóval osztoznak.
Fontosnak tartják, hogy megőrizzék a munkahelyeket az önkormányzat intézményeiben. Ezekben
sok, speciális tudású munkatárs dolgozik, akik ha
elmennének, hiányoznának az önkormányzatnak.
Másrészt, aki elveszti állását, rászorulóként a segélyezettek létszámát gyarapíthatja, akikből így is több
van a kelleténél. 
Gőz József
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Herencsényben
Forráshiányosan zárták a tavalyi évet Herencsényben. Az önhikis összeg felét már megkapták, a másik
felére még várnak. A 2008-as év beruházása a szociális és családsegítő központ teljes körű akadálymentesítése volt. A 690 lelkes falut polgármestere, Jusztin Józsefné elmondta, hogy idén üzembe állítják a
falugondnoki buszt, s a tervezett munkálatok között
megemlítette, egyházi épületek felújítására szolgáló
ÉMOP-forrásból szeretnék megépíteni a ravatalozót, az egyház pályázik a római katolikus templom
renoválása, emellett rendbe a bányapatakhoz vezető
utakat és kiépítenek egy buszfordulót. És kész. Herencsény a szűgyi Leader+ akciócsoportba tartozik,
ahonnét jelentős EU-s forrásokat lehetne lehívni 100
százalékos finanszírozással (ami igazából 80 százalék, mert az áfát vissza kell fizetni), így már fogyóban
a falu önereje. A Cserhátsuránnyal körjegyzőségben
lévő településről még hiányzik a szennyvízelvezető-rendszer, amelyet Terény és Szanda települések
önkormányzataival közösen kívánnak kialakítani.
Cserhátsuránnyal közösen tartják fenn az óvodát
és az iskolát, szociális intézményeiket is bírják még
finanszírozni, s ez elsődleges célként is szerepel polgármester asszony elképzelései között. Nincs ellenére nagyobb önkormányzati társulás sem: ha ésszerű
integrációs lehetőség adódik, arra ő nyitott. A Balassagyarmat kistérséghez tartozó falvak a társulás által
lehívott normatívákból is részesednek, ami ugyancsak jelentős segítség a működésükhöz.
Zabaron
Salgótarján kistérség, szlovák–magyar határ mente,
önkormányzati együttműködésben 30 éve Cereddel
és Szilaspagonnyal. A ma 563 lakosú Zabar polgármestere, Nagy Tamás optimistának vallja magát. Tíz
éve van a posztján, s a 2007. esztendő volt az első év
pályafutásában, amikor hitelt kellett felvenniük az
önkormányzat alapfeladatainak teljesítésére. Az önkormányzati társulás a szociális és oktatási intézmények integrációjával bővült. A település óvodája jól
kihasznált, a dolgozói létszám optimális, az intézményben a dajka takarít. A falunak már nincs elhagyható önkormányzati feladata; minekutána a kötelező feladatok ellátását is társulásban oldják meg,
a polgármester már nem tudja, hogy a jövőben hol
szűkítsen.
Ludvig Cecília, a körjegyzőség pénzügyese szerint az idei év nem sok jóval kecsegtet. A csökkenő
lakosságszámra kevesebb normatív támogatás jut,
miközben az önkormányzati normatív támogatások
fajlagos összege egyébként is csökken. A vártnál nagyobb inflációra számít. Az idei szűk esztendőben
a legfőbb figyelmet és költségvetési forrást iskolájukra, óvodájukra, valamint a szociális ellátásokra
szánják. Az önkormányzati fenntartású intézményekben létszámleépítést nem terveznek, azonban
a megüresedő munkahelyeket sem töltetik be.

A költségvetésről biztosat Nagy Tamás polgármester még sem nem tud, sem nem akar mondani.
Zabaron négyen vesznek részt a kistérség által megpályázott közmunkaprogramban. A település korösszetétele erős elöregedést mutat, azonban az idősek
társadalmi és szociális intézményei jól működnek:
napközi otthonukban a falu százhatvan hatvan év
feletti lakosa és hatvan özvegye időről időre megfordul. A település TeleHázat is üzemeltet, amelynek
kihasználtsága ugyancsak jónak mondható. Az önkormányzat a 8 Palóc Leader+ akciócsoport tagja,
amelyből azonban nem igazán profitál: Zabaron
mindössze két kevéssé kihasznált magánszálláshely
van. Újabban kinéztek két pályázatot a Leader és az
ÚMVP keretein belül, s ha sikeresek lesznek, a falu
kommunális gépekhez juthat, és játszóteret építhet.
Szerencsére a szennyvízcsatorna-hálózatot 2005-ben
már kiépítették, így most közutak minőségjavítása
lehet soron.
Diósjenôn
A 2008-as év pénzügyi zárásának és a tárgyévi költségvetési terv elfogadásának fordulóján Tóth János, a
település polgármestere az idei esztendőt meglehetősen alulfinanszírozottnak látta, de bízott benne, hogy
pályázati forrásokból a már hivatalos elképzelések
megvalósulhatnak. Tóth János községe lakosságának
jó (köz)hangulatát a rendezvényekben látja. A CivilDió Egyesület, mint a helyi kulturális-társadalmi
élet egyik meghatározója, a község vállalkozói és az
önkormányzat együttes erővel, rendszeres egyeztetésekkel készülnek fel évről-évre a programjaikra,
ezek – a nemzeti ünnepek rendezvényei mellett – a
július közepi Jenő-napi mulatság, október második
hétvégéjén a DióFesztivál, a település északi határában, vállalkozói részvállalással szervezendő Lovasnapok. Az önkormányzat részt vesz a Diós előnevű
települések országos találkozóján immár három éve:
idén Diósgyőr fogadja a résztvevőket, 2010-ben pedig Diósjenőé a szervezés joga.
A község a rétsági kistérség második legnagyobb
települése, a Börzsöny-hegység lábánál fekszik, jelentős turisztikai potenciállal bír, így viszonylag nagy a
lakosságmegtartó ereje, tehát vannak fiatalok és van
önszerveződő erő, azonban e helynek nincs művelődési háza, nincs olyan integrált közösségi tere, ahol
a szervezetek, egyesületek tagjai összejöhetnének.
A Leader-programon belül meghirdetett, integrált
közösségi szolgáltatói terek kialakítását célzó pályázatukat február végén nyújtják be, s remélik a
legjobbakat. Ugyancsak Leader-pályázat a májusban beadandó Falumegújítási Program, amelynek
keretén belül piacteret, játszótereket és szabadtéri
színpadot terveznek a Börzsöny kapujába, valamint
közparkjaik megújítására is remélnek innen forrást.
Az útpályázatokat figyelik,
Az elmúlt év egyik fontos eredményének értékelik egy tájház teljes kiállítási anyaggal való ön-

kormányzati megvásárlását, ezt a házat szeretnék
tavaszra-nyárra látogatható állapotba hozni. A tájházhoz kapcsolódó események idén még spontán
szerveződnek, 2010-től azonban programszerűen, s
remélik, hogy a programok sora Diósjenő társadalmi életének szerves része lesz.
Holp Judit
Sümegen
A képviselő-testület döntése előtt mintegy százmilliós hiányt kell lefaragni Sümegen, ahol 2 milliárd
200 millió forintra tervezik az idei költségvetést.
Végh László alpolgármester szerint az önkormányzat akkor tud eleget tenni a kötelező feladatoknak, ha
a normatívákon felül például az óvoda fenntartásához 40 milliót, az általános iskolához 60, a művelődési házhoz ugyancsak 60 milliót adnak a város saját bevételeiből. Néhány feladatot, így többek között
az orvosi ügyeletet, a gyermekjóléti szolgálatot, az
időskorúak jelzőrendszerének százas nagyságrendű
működtetését a kistérségi társulás keretei között látják el. A város 900 millió forint pályázati támogatást
nyert fejlesztésekre, ebből a várfejlesztés 800 milliós,
de lehetőség nyílik a Ramasetter általános iskola akadálymentesítésére is. Az önkormányzat 500 millió
forintos kötvénykibocsátásból fedezi a pályázati önrészeket. A Sümeg Városért Közalapítványnak 2007
óta nyújtanak évi 5 millió forint támogatást, többek
között azzal a céllal, hogy ez az alapítvány segítse a
többi civil szervezetet. Amelyek eseti jelleggel külön
is kapnak anyagi hozzájárulást, valamint önállóan
pályázhatnak rendezvényeik megtartására.
Tótvázsonyban
Sárközi Miklós, Tótvázsony és Hidegkút körjegyzője
tájékoztatása szerint a tótvázsonyi képviselő-testület
első fordulóban 310 millió forintos költségvetéssel
számolt, amiben tervezték a már megnyert, illetve
a beadott, de még ki nem hirdetett pályázati eredményeket is. (Meglepő, hogy miközben a kormány
szorgalmazza a körjegyzőségek létrehozását, az elmúlt években növekvő támogatáshoz képest 2009ben visszavettek a normatívából.) Természetesen itt
is elsődlegesnek tartják a kötelező feladatok ellátását,
az intézményeket a két település önkormányzata közös fenntartásban működteti. Már most látható, hogy
a normatíván felül például az óvoda működtetésére
csaknem 22 milliót kell a saját bevételekből fordítani.
Néhány feladatot a kistérségi társulás keretein belül
látnak el, így a mozgókönyvtárat, az orvosi ügyeletet, a gyermekjóléti szolgálatot, a szociális ellátást, az
időskorúak és fogyatékosok nappali ellátását, valamint a gyerekek logopédiai ellátását. Néhány sikeres
pályázatnál már a szerződéskötés stádiumánál járnak, 146 millióba kerül az óvoda felújítása, bölcsődei csoporttal való kiegészítése, 18 milliót fordítanak az önkormányzat szervezetfejlesztésére, hamarosan rendelkeznek egy közösségi célokat szolgáló
autóbusszal. A nem kötelező feladatok között idén
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is mintegy 4 millió forinttal támogatják a tizenegy
civil szervezetet, illetve alapítványt, anyagi segítséget nyújtanak az egyházaknak is.
Felsôörsön
Idén várhatóan nagyjából 240 millió forintból gazdálkodhat Felsőörs önkormányzata. Ebből Kenézné
Berei Györgyi polgármester a képviselő-testület tagjaival együtt alapvetőnek tartja a kötelező feladatok
maradéktalan megoldását.
Az előzetes számítások szerint az állami normatíván kívül körülbelül 43 millió 500 ezer forint adóbevételt, telekeladásból pedig 27 millió forint bevételt
prognosztizálnak. A településen érzékelhetően nő a
gyermeklétszám, ezért kiemelt figyelmet fordítanak
az óvoda és az iskola működtetésére. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az első fordulóban megközelítően 32 millió forintos pályázati támogatást ítélt meg az óvoda bővítésére, felújítására.
Amennyiben a második forduló is sikeres lesz, úgy
az önkormányzati önrésszel együtt 35 millió forintos beruházás keretében új csoportszobát, öltözőt,
vizesblokkot alakítanak ki, s lehetőség nyílik udvari játékok, s készségfejlesztő, az integrált neveléshez
szükséges eszközök beszerzésére is.
Az önkormányzat megállapodást kötött az egyik
veszprémi általános iskolával, ide jár a felső tagozatos tanulók többsége, a helyben lévő alsó tagozatos
iskola a veszprémi tagintézményeként működik.
A képviselők döntése alapján a bejáró gyerekek autóbuszbérletét az önkormányzat állja, valamint igény
szerint támogatják az iskolakezdés anyagi terheinek
elviselését is. A kistérségi többcélú társulás keretében látják el a védőnői, a gyermekjóléti szolgálatot,
az orvosi ügyeletet.
Az önként vállalt feladatokra szánt pénzből 10–12
millióval támogatják az alapítványokat, civil szervezeteket, emellett öt hónapon keresztül pénzügyi
segítséget nyújtanak a katolikus egyháznak, hogy
a vendégek látogathassák a település középkori templomát.
Az elmúlt időszakban az önkormányzat több pályázaton szerepelt sikerrel, több éve szeretnének
megépíteni egy közösségi célokat is szolgáló tornatermet, várják a pályázat kiírását, a 35–40 millió forintos önrész a rendelkezésükre áll.
Balatonvilágoson
Fekete Barnabás balatonvilágosi polgármester szerint idén 340 milliós költségvetéssel számolhat a helyi önkormányzat, amiből mindössze 60–70 millió
az állami támogatás.
Így a kötelező feladatok ellátásán túl némi fejlesztésre, civil szervezetek támogatására, hagyományos
közösségi rendezvények megtartására is futja majd.
Egyelőre kérdéses, hogy a siófoki önkormányzat
mekkora összeget igényel majd az iskola fenntartásához, ugyanis a kilencvenvalahány tanulót oktató
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világosi iskola a megállapodás alapján a siófoki általános iskola tagintézményeként működik. Amen�nyiben önálló fenntartásra kényszerülnének, úgy az
állami normatíván felül a költségek 80 százalékát az
önkormányzatnak kellene állnia. A pályázatokkal
kapcsolatban a polgármester nehezményezi, hogy
túl hosszú idő telik el a pályázatok beadása és a kiíró döntése között, s hogy a támogatások átutalása
is hónapokkal elhúzódik. 
Juhász Ferenc
Acsádon
Horváth Kálmán, a 700 lakosú vasi település polgármestere szerint minden bizonnyal elfogadja a testület
az idei költségvetési koncepciót, amely már novemberben elkészült. A tervezet szerint ismét mínuszban lesz az önkormányzat, vagyis önhikis támogatásra szorulnak. Ez évek óta így van, de korábban
nem kapták meg az igényelt és szükséges támogatást. Helyi adóforrás alig van, egyedül kommunális adót tudtak kivetni. Csak óvodát működtetnek
Acsád, Meszlen és Vasszilvágy önkormányzatának
közös fenntartásában, a helyi iskolát tavaly előtt bezárták. A diákok a környező településekre járnak,
ehhez az önkormányzatnak nem kell hozzájárulást
fizetnie. Jelentősebb beruházásról csak álmodoznak.
Egy gyermekjátszóteret szeretnének kialakítani az
idén uniós pályázati pénzből. A kultúrház épületében jelenleg csak könyvtár működik. A vagyon nagy
részét is felélték, már csak a polgármesteri hivatal,
az óvoda és némi földterület van saját tulajdonban.
Megoldásra vár a szennyvízelvezetés, amelyhez külön keretük nincsen.
Sajtoskálon
Haller Imre sajtoskáli polgármester elmondta, hogy
idén a kevesebb állami támogatást kell kiegészíteniük olyan helyi bevételekkel, amilyen iparűzési adó,
a telekadó és az építményadó. Nem lesz önhikis a
település, mivel – főként a telekadóból – jelentős a
bevételük. Az óvoda és az iskola működtetéséhez a
büki önkormányzat nem kér hozzájárulást, ez igen
kedvező a a sajtoskáliak számára. Egyelőre csak a
bejárás költségeit kell kigazdálkodniuk. Fejleszteni is szeretnének, de erre nemigen futja, a vagyont
azonban eddig nem kellett felélni, sőt némi felújításra is gondolhatnak. A csatornahálózat kiépítése még
várat magára, ennek tervei tíz éve készen vannak, s
többször is módosították őket. Erre rendelkezésre
áll a tartalék. Több önkormányzat közös beruházásáról van szó, s a büki szennyvíztisztítóra csatlakoznának rá.
Püspökmolnáriban
Varga Lajos polgármestertől megtudtuk, hogy később elfogadandó a végleges költségvetés koncepciója
szerint biztosan egyensúlyban lesz a bevétel és a kiadás, mivel Püspökmolnáriban az elmúlt évről sikerült 15–20 millió forintot megtakarítani, így plusszal

indulhatnak. Ez azt bizonyítja, hogy a nehézségek
ellenére igen jól gazdálkodott 2008-ben az önkormányzat. A kötelező feladatvállalással sincs gond,
van pénz az iskola, a művelődési ház fenntartására,
működtetésére. A takarékosság jegyében azonban
az iskolában szeptemberben létszámleépítést terveznek. Ezt muszáj meglépni a tanulói létszám visszaesése miatt. A felső tagozat egyébként helyben, az alsó azonban a szomszédos Rábahidvégen működik.
Beruházásra, fejlesztésre is gondolnak, több millió
forintot különítettek el a szennyvízberuházás önrészére, de nem nyertek a benyújtott pályázaton, ezért
idén Rábahidvéggel együtt ismét próbálkoznak.
Magyarszombatfán
Az őrségi település önkormányzata a végleges költségvetési tervezet koncepciója szerint továbbra is forráshiányos lesz és önhikis marad. Saját működtetésű,
önálló intézménye nincs, intézményfenntartó társulás keretében működtetik a kultúrházat, a könyvtárat, az orvosi rendelőt. A fenntartási hozzájárulás
költségeit sem könnyű kigazdálkodniuk. Fejlesztésre
csak mértékkel jut, szerencse, hogy hátrányos helyzetű település lévén csak 10 százalékos önrészt kell
fizetni a benyújtott pályázatokhoz, amelyek elsősorban felújításokra vonatkoznak. Laczó László polgármester elmondta, hogy a helyi vagyonhoz (földterület, ingatlan) egyelőre nem nyúltak hozzá és nem
szeretnének. Ez lenne az utolsó utáni lépés. Kommunális, iparűzési és idegenforgalmi adóból azonban
olyan kevés folyik be, hogy erre nem alapozhatnak.

Lendvai Emil
Mosonszentmiklóson
Fejlesztési terveiket illetően a pályázatok sikerében
bízik a mosonszentmiklósi polgármester, Bedő Csaba. Meg egy kicsit tart is attól, hogy hitelhez lesznek
kénytelenek nyúlni, ha a 2007-es árak alapján kiszámított önrész 2009-ben kevésnek bizonyul az iskola
bővítéshez és korszerűsítéshez. A 2500 lakosú község
önkormányzata eredménnyel vette a közoktatási infrastruktúrafejlesztésre irányuló pályázat első fordulóját. Ennek értelmében 330 millió forint támogatást
kaphat a projekt, amennyiben a második fordulón is
sikerrel túljutnak. Az ehhez szükséges 10 százalékos
önrésszel rendelkezik az önkormányzat. A pályázat
2007-es megírásakor az akkori árakkal kalkuláltak,
azóta azonban változott egy és más. Így a polgármester joggal fél a többletköltségektől. A pályázati ös�szegből meg akarják oldani a több helyszínen zajló
iskolai oktatás összevonását egy helyre, amely a felújítás, bővítés nyomán egyebek között aulával, szaktantermekkel, műfüves labdarugópályával valóban
korszerű körülményeket teremt. Említésre érdemes
adalék, hogy a tervek szerint az intézményt geotermikus energiával fogják fűteni. Amelyben jelenleg
190 diák tanul, s amelynek a fenntartására mintegy
100 millió forintot költenek az idén.

A község központi terének szépítését tervezik,
díszburkolatot és díszkivilágítást kap. Ezen túl még
két játszóteret is létesítenek a községben, amennyiben elnyerik a megpályázott 17 millió forintos Leader-támogatást.
A költségvetési tervezet első olvasata előtt a polgármester becsült számadatokról s nem tényszámokról tudott nyilatkozni. Annyit azonban elmondott,
hogy 272–275 millió forintos kiadással számolnak és
a hiányt 10–15 millióra prognosztizálják. Bevételük
van egyebek között az iparűzési adóból, az szja-ból,
az önkormányzati földek bérleti díjából és a négy
bérlakás bérleti díjából. Újabb bevételi forrást jelenthetne számukra, ha a közművesített ipari terület
még befektetőre váró része benépesülne. A község
ugyanis kétszer egy hektárnyi közművesített ipari
területtel rendelkezik az M1-es autópálya lejárója
közelében, a vasútállomástól nem messze. Ennek a
területnek az egyik fele már gazdára talált.
Dénesfán
A takarékoskodás kézenfekvő megoldásával él a 400
lakosú Dénesfa önkormányzata. Közintézményeit
gáz helyett fával fűti, s ezzel milliókat takarít meg.
A község tulajdonában lévő külterületi utak, árkok
mentén kidőlt, évtizede kiszáradt fák ugyanis nem
kerülnek pénzbe, s nagyszerűen fűtik az intézményeket. Takács Lajos polgármester, aki 2002 óta vezeti a falut, évek óta szívügyének tartja e természet
adta érték hasznosítását. Egy alkalommal fákat lábon értékesítettek licit formájában. De gondoltak a
nehéz anyagi helyzetben lévő lakókra, nekik is juttattak belőlük tüzelőnek. Aztán jött az ötlet a közintézmények tüzelésének átállítására. A községben az
egykori apácazárda ad helyet az intézmények zömének, köztük az óvodának, a kutúrháznak, a könyvtárnak, az e-pont Magyarországnak. Vásároltak tehát
egy fatüzelésre alkalmas kazánt 300 ezer forintért.
A beruházási összeg háromszorosa megtérült már az
első évben tavaly, amikor az átalány befizetett ös�szegéből egymillió forintot kaptak vissza a gázszolgáltatótól. Ezen felbuzdulva az idei költségvetésből
szeretnék kiváltani a gázkazánt és megoldani a fafűtést a polgármesteri hivatalban is. Takács Lajos állítja: nem kell attól tartani, hogy elfogy a fa, hiszen
az akác négy–öt levágás után is kihajt a gyökérzetről, s még sűrűbb is lesz, mint korábban. A fűtésen
megtakarított pénzt pályázati önerőre fordítja az önkormányzat. A polgármester szerint az állami erdőkben is lehetne találni magára hagyott kidőlt fákat,
amelyek ott mennek tönkre s válnak használhatatlanná, pedig lenne, aki szívesen összeszedné, hogy
befűthessen velük.
Ami az egyéb teendőket illeti: iskolaügyben Beleddel társultak, a gyerekeket iskolabusszal szállítják.
Az óvodát viszont működtetik, jelenleg tizenkilenc
kisgyermeket gondoznak. A dénesfai óvodába jár hat
gyerek a szomszédos Cirák községből. Falugondnoki
A Települési Önkormányzatok
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busszal hozzák őket, mondja a polgármester, s hozzáteszi: problémamentes és abszolút gördülékeny ez
a megoldás, a picik és szüleik számára pedig teljesen biztonságos. És ez a legfontosabb. A busz a családi házak elé gurul, dudaszóval jelzi megérkeztét.
A gyerekeket akkor viszik ki a szülők, tehát nem kell
hidegben, hóban-fagyban várakozniuk a járműre.
A falugondok átveszi a gyerekeket, s délután ugyanilyen módon átadja őket szüleiknek. Ennél a létszámnál két óvónőt, egy dadát tudnak foglalkoztatni.
A polgármester reméli, hogy az idei költségvetésben is jut pénz a beiskolázási segélyre. Legutóbb hatvan általános és középiskolás diák kapott egyenként
5–6 ezer forintot. Szorgalmazzák s anyagilag támogatják a betelepülést is a községbe. Eddig 200 ezer
forintot adtak Dénesfa új lakóinak, ezt az összeget
szeretnék 300 ezerre emelni az idén.
Beleden
Az oktatási és a szociális feladatok ellátásának finanszírozását a helyi adóbevételekből szándékozik
kiegészíteni Beled község önkormányzata, a fejlesztésekhez pedig pályázati pénzekre számít. A csaknem 3000 lakosú rábaközi település mikrotérségi
központként működik, s mintegy 700 millió forintos
költségvetéssel számolhat 2009-ben. Hét településsel
van érvényben oktatási társulási megállapodásuk,
míg szociális területen tizenhat falu házigondozását
és egyéb szociális teendőit koordinálják. Az oktatás
ez évi finanszírozására 350 millió forintot irányoznak elő, ez az összeg azonban 40–41 millióval kevesebb a várható kiadásoknál.
– Az okok az ágazat alulfinanszírozásában keresendők, hiszen közismert: az óvodák költségeinek valamivel több mint 60 százalékát, az iskolák
esetében a kiadások 70 százalékát fedezi az állami
normatíva – mondja Tompáné Balogh Mária polgármester.
Ennél jobb a helyzet a szociális ágazatban, ahol a
becsült 220 millió forintos ráfordításnál csak 3 millióval látszik nagyobbnak az igény. A pótláshoz az
iparűzési adóból és az szja helyben maradó részéből
származó forrásokhoz kénytelenek nyúlni.
Az adóbevételek összege 85–90 millió forintot tesz
ki évente, ez azonban édeskevés ahhoz, hogy a városi
rangra pályázó településen a fejlesztési elképzelések
megvalósulhassanak. Márpedig tervük van, nem is
kevés és pályáznak rendületlenül, még ha átmenetileg kedvüket is szegi az elutasított pályázatok miatti kudarc. Tavaly nem kerültek a nyertesek közé az
iskola- és konyhafelújítási projektjükkel a közoktatási infrastruktúrafejlesztési pályázaton. Idén újra
beadják 220 millió forintos igénnyel. Ha sikerrel
járnak, s megkapják a pénzt, ahhoz hozzátéve a 10
százalékos önrészt, akkor egy, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő oktatási körülményeket tudnának teremteni, s egy helyre tudnák összpontosítani
az intézményt, amely most három helyen működik.
ÖNkormányzat
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Közülük az egyik létesítmény összkomfortosnak éppen nem mondható, a gyerekek WC-je például az
udvaron van.
Nehezen halogatható a 300 személyes konyha újjáépítése is, amelynek az ÁNTSZ egy-egy évre ad
működési engedélyt. Esetleges bezárása viszont sokakat sújtana, hiszen naponta 450 gyermek és szociális gondozott érkeztetéséről gondoskodnak a létesítményben.
A Leader-pályázat sikerében is bíznak: az integrált
közösségi szolgáltató terek pályázaton 100 millió forinthoz szeretnének hozzájutni, s a 10 százalék önrésszel növelt összegből hoznák rendbe a közösségi
térként hasznosított egykori kastély környezetét.
Emellett szeretnék megszépíteni a centrumban lévő buszforduló környékét. Térburkolattal, színvonalas autóbuszöböllel emelnék a tér küllemének színvonalát. Az igényes településkép kialakítása azért sem
mellékes, mivel Beled Győr-Moson-Sopron megyében ezúttal egyedüli pályázóként szeretné elnyerni
a városi rangot.
Maróti Zsuzsa
Somogy megyében
Huszonöt milliárd forintos költségvetésből gazdálkodik idén a Somogy Megyei Önkormányzat. Ebben már a korábbi 6 milliárd forintos kötvény kétharmad része is benne van. Egyharmada ugyanis
az elmúlt két évben intézményműködésre elkopott.
Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke szerint, ha nem
hajtják végre a racionalizációt, akkor az is könnyen
előfordulhatott volna, hogy mind a 6 milliárd forint elfogy működésre. Kötvénykibocsátás és racionalizálás nélkül pedig már 2007-ben jöhetett volna
a csődbiztos.
– Éves szinten 1 milliárd forintot tudtunk megtakarítani – mondta Gelencsér Attila. – Igaz, ennek
megvolt az ára. Tovább húztunk a nadrágszíjon, és
kiterjedt intézményhálózatunk több száz dolgozójától kényszerültünk megválni. A rendrakás éve a
2007. év volt; átvilágíttattuk az önkormányzati gazdálkodást. A tavalyi esztendőt a konszolidáció évének tekintem, 2009 pedig az előző évek munkájának
köszönhetően a kibontakozás éve lehet, amelynek
középpontjában a 12 milliárd forintos kórházi rekonstrukció megkezdése, valamint a nyolc oktatási
intézményt tömörítő, siófoki központtal működő
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ másfélmilliárd forintos szakmai és infrastrukturális fejlesztése áll majd.
Mint megtudtam, a három évig tartó, 12 milliárdos kórházfejlesztés a tervek szerint ez év őszén indulhat, s egy úgynevezett pavilon típusú intézmény
létesül, amelyben a beteget nem kell majd a szabad
ég alatt szállítani.
– Természetesen ebben az esztendőben is minden
pályázaton indulunk; a kötvény jelenti az önerőt
– mondta még Gelencsér Attila. – A legnagyobb érvágás azonban éppen az, hogy nemcsak működési,

hanem pályázati oldalon is diszkrimináció éri a megyei önkormányzatokat. Ez abból is kitűnik, hogy a
kollégiumok, a szociális ágazat, a gyermekvédelem
és a közművelődés terén nem vagy alig lehet csak
pályázni. Emiatt a fenti területeken jelentkező gondokat csak a kötvénybevételekből tudjuk megoldani.
Nem mondtunk le a nagy álmokról, csak lefaragtunk
belőlük, mint ahogy intézményeink költségvetését is
megpróbáljuk féken tartani.
A megyei önkormányzatnak van néhány hasznosítható ingatlana. Ilyen például a hajdani, kaposvári
iparos székház, amelyben a Somogy Megyei Művelődési Központ működött, de említhetnénk a nagyberki Vigyázó-kastélyt, amelyben levéltári anyagot tárolnak, a múzeumi raktárként működő batéi
Gaal-kastélyt, az ádándi Csapody-kastélyt, amely
néhány éve még szakképzős diákoktól volt hangos,
a fonyódligeti ifjúsági tábor közel öthektáros részét,
a kastélyosdombói szociális otthont vagy a kaposvári
irodaépület két szintjét. Ha valamennyi ingatlanon
túladna a megye, akkor 2–3 milliárd forintos bevétele lenne. A sikeres értékesítésben bízva többnyelvű prospektus és film is készül majd az értékesítésre
váró épületekről.
A megyei elnök szerint a jelenlegi helyzetben,
amikor 300 forint egy euró, különösen nagy a bizonytalanság, és ez tovább nehezíti a tervezést. A
gazdasági szektor fuldoklásával párhuzamosan az
önkormányzatok is levegő után kapkodnak. Eme
oxigénhiányos állapotról számolnak be a megye
különböző részeiről, s a civil szervezetek által írott
támogatáskérő levelek is. Egyre többen, s egyre nagyobb támogatásban reménykednek, mivel a települési önkormányzatok sem tudják megfelelően támogatni az értékmentő, közösségépítő egyesületeket,
alapítványokat, programokat.
Lőrincz Sándor
Mezôhéken
– Az áremelkedések és az állami megvonások miatt
Mezőhéken 20 millió forint hiány várható – mondta Fórizs Ágnes polgármester.
A mintegy 100 millió forintos költségvetéshez
képest ez igen magas összeg. A mindössze 374 lakosú kis falunak iskola-fenntartási kötelezettsége is
van, mert ROP-os pályázat keretében lett 2006-ban
felújítva a martfűi iskola tagintézményeként működő, s most csupán öt alsó tagozatos gyereket fogadó
tanterem.
Az önkormányzatnak van még egy-két ingatlana,
kisebb termőföldje, ezeket azonban nem szeretnék
még az idén eladni. A fejlesztésekről viszont nem
mondanak le: játszótérépítésre adtak be egy pályázatot, illetve az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek
cím elnyerésére is pályáztak. Továbbá a kunszentmártoni kistérséggel közös, a régi szeméttelep rekultivációjára irányuló pályázatuk, ha nyer, az 626 ezer
forint költséggel terheli az önkormányzat kasszáját.
Az orvosi ellátás fenntartása az alacsony lélekszám

miatt is sokba kerül, olyan magas a költségszint,
hogy önhikire, ahogy tavaly, akként valószínűleg
idén sem tudnak pályázni.
Tiszasülyön
– Nehéz összerakni a költségvetés sarokszámait, de
az már most, a tervezés időszakában világosan látszik, hogy hiányosságai lesznek – mondta lapunknak Pollák Tibor, a Tisza jobb partján fekvő Tiszasüly polgármestere.
A tavalyi évhez képest legalább 10 százalékkal
kevesebből kell majd gazdálkodni, ami abból ered,
hogy az intézmények működtetésére kevesebb állami normatív támogatást kap az önkormányzat,
illetve kisebb létszámmal kell megoldani a feladatokat, amelyek nemhogy csökkennének, ellenkezőleg: bővülnek is. A kétezernél kevesebb lakosú kistelepülés önkormányzatának várhatóan 180–200
millió forintból kell megoldani idén a kötelező feladatait. A településnek nincs tartaléka, a takarékosság miatti létszámcsökkentés is csupán egy-két
személyre terjedhet ki, ami nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Tiszakürtön
Az arborétumáról nevezetes ősi település, Tiszakürt a Tiszazug nyugati peremén fekszik, a Tisza
bal partján.
– Úgy néz ki, hogy a 300 millió forintos költségvetésünkben 10 százalék, vagyis 30 millió forint hiány
van – mondta Tálas László polgármester. – A saját
bevételünk jelentéktelen, az állami normatívák hiánya okozza a gondot, a vagyontárgyainkat már feléltük, azt az egy-két önkormányzati lakást pedig,
ami még megvan, nem kívánjuk eladni. Mentsvárunk lehet az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok) pályázati támogatása,
de hogy utána mi lesz, nem tudom. A településen
már minden lehető megszorítást életbe léptettünk,
alapszinten működnek az intézményeink, csak a
kötelező feladatokat látjuk el, a jelenlegi 70 önkormányzati alkalmazottra szükségünk van. Társulati
formában működik az iskolánk, a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat. Ha ezt az évet túléljük, akkor mindent túlélünk.
Kengyelen
– Még nincsenek sarokszámok, de semmi jó nem látszik – mondta Czédly Gyula kengyeli polgármester.
– Szinte minden rosszul alakul – tette hozzá. – Nagy
megszorítások várhatók, pokoli ügyesen kell gazdálkodni, mindent szűkösebbre fogva. De szeretnénk,
hogy a lakossági ellátásban, az oktatásban, egészségügyben mindez ne jelenjen meg. Talán még fejlesztési lehetőség is lesz, persze csak nagyon-nagyon
mértéktartóan, és azt hangsúlyozzuk az intézményvezetőknek is, hogy maradjon mindenki a realitás
talaján.
Simon Cs. József
A Települési Önkormányzatok
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Magyarországon az elmúlt öt esztendőben évente átlagosan 500 ezer bűncselekmény vált ismertté. Kriminológiai alapvetés, hogy a látenciában lévő jogsértések száma legalább ugyanennyi. Ha tehát úgy kalkulálunk, hogy ebben
a kis országban évente egymillió bűncselekményt követnek el, akkor a döbbenet és a félelem keríti hatalmába az embert. Főleg, olyan statisztikai adatok olvastán, amelyek szerint például a fővárosban a lopásoknál 5–6, a betöréses lopásoknál
10–11 százalék a felderítési mutató. Az országos átlag pedig 20–25 százalék körüli. Nem új
keletű a gondolat, hogy a bűncselekmények ellenében társadalmi összefogás szükségeltetik,
s hogy prioritást kell adni a bűnmegelőzésnek. Erre ajánlja dr. Békési Tihamér ny. rendőr
ezredes, rendőrségi főtanácsos, vagyonvédelmi szakértő az önkormányzatok és a privát vagyonvédelmi cégek együttműködését.

VAGYONVÉDELMI AJÁNLAT

önkormányzatoknak
Nem sértő szándékkal írom, de az
önkormányzatok egy része hajlamos
a felelősség elhárítására: „a rendőrség dolga a bűnüldözés, oldja meg”,
vagy: „miből fizessünk egy vagyonvédelmi céget, hiszen lassan az alkalmazottak fizetését is nehéz lesz kigazdálkodni”.
Az ötletek tárházából egy realizálható – az önkormányzatnak pénzébe
nem kerülő – megoldás: a polgármester, vagy a jegyző „hozza össze”
például a település centrumában
működő kereskedőket, vendéglátósokat a biztonsági céggel. Ők kössenek együtt, közösen megbízási szerződést! Abban a néhány utcában,
amelyben 24 órás személyes vagyonvédelem lesz, minimálisra csökken
a bűncselekmények esélye. Még ez
utcák közelében is.
Más, gyakran hallható panasz:
„nincs rendőrünk, pedig itt a kertes
ház, benne két szolgálati lakás, meg
iroda, mégse jön ide senki”. Nem,
mert a rendőrt ma már büntetlenül
lehet verbálisan támadni, obszcén
szavakat kiabálni neki. A bűnügyileg
súlyosan fertőzött településre a rendőr nem fog odaköltözni a feleségével
és a gyerekeivel, mert félti őket.
Ahol azonban egyenruhás, kiképzett, erős fizikumú biztonsági őrök
(akik nem helyi lakosok) 24 órás
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váltásban vigyáznak az állampolgárokra, illetve a javaikra, ott a bűnügyi fertőzöttség jól érzékelhetően
csökken.
Természetesen csak azon 3–4
nagy céget tudom felelősséggel ajánlani, amelyek országos lefedettséggel
dolgoznak (van elég emberük), tehát regionális vagy területi (megyei)
igazgatóságaik, kirendeltségeik vannak, egykori magas beosztású, nagy
tapasztalatú rendvédelmi dolgozókat alkalmaznak, XXI. századi infrastruktúrát, vezetési pontokat, híradás- és egyéb technikai eszközöket,
gépjárműflottát tudnak felmutatni,
anyagi-pénzügyi helyzetük stabil,
évtizedes szakmai múlttal és kitűnő
referenciákkal rendelkeznek.
Az önkormányzatok és a vagyonvédelmi vállalatok megbízási szerződés alapján történő, bűnmegelőzési célzatú együttműködésének
nincs jogi akadálya. Utalok egyrészt
a 115/2003-as OGY határozat ide vonatkozó téziseire, másrészt a 2005.
évi CXXXIII. vagyonvédelmi törvényre (Vvtv), amely a preambulumában rögzíti: „E törvény célja, hogy
– a közrend, a közbiztonság javítása,
s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében – erősítse a vállalkozás keretében végzett sze-

mély- és vagyonvédelmi szolgáltatás
törvényességét, és további garanciát
nyújtson a társadalom számára vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítéséhez.”
A Vvtv jellemzője egyébként is,
hogy különös figyelmet fordít a társadalom önvédelmi tevékenységének
körébe tartozó tevékenység szabályozására.
Az önkormányzatok és a vagyonvédelmi cégek együttműködésének
javasolt területei, formái:
1. Tekintettel arra, hogy a bűncselekményeknek harmadát közterületen követik el, kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy formaruhás,
kiképzett, tapasztalt biztonsági őrök
céges autóval, illetve gyalog járőrözzenek. Jogilag a rendőrség és a közterület-felügyelet a közterület védelmének első számú letéteményese,
ezért a jogi támadhatatlanság miatt
a megbízást bűnügyileg fertőzött objektumhoz (pl. közlekedési csomópontok, vasúti és autóbusz-pályaudvarok, bevásárlóközpontok, rendezvények helyszínei stb.) kapcsolódó
belső- és külső járőrözésre kell adni.
A biztonsági őr nem hivatalos személy, de jogtalan támadás elhárítása végett – a jogszabályi feltételek
fennállása esetén – tarthat magánál
maroklőfegyvert (ide tartozik a gáz-

és riasztófegyver is), gumibotot, gázspray és szolgálati őrkutya is lehet
vele. A legfontosabb jogosítványát
pedig a Vvtv 27 § (2) bekezdése rögzíti: „A személy- és vagyonőr jogosult
a bűncselekmény elkövetésén tetten
ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény
folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a birtokában lévő,
bűncselekményből származó vagy
annak elkövetéséhez használt dolgot,
illetve támadásra alkalmas eszközt
elvenni. Köteles az elfogott személyt
haladéktalanul az ügyben eljárni jogosult nyomozóhatóságnak átadni.
Így kell eljárni a tetten ért személytől
elvett dolgokat illetően is.”
2. Szociális távfelügyeleti rendszer
kiépítése. A tanyákon, periférikus részeken élő idős, magányos emberek
otthonaiba pánikriasztó felszerelése,
amellyel a vagyonvédelmi szolgálat
tagjai értesíthetők és a kivonuló járőr perceken belül a helyszínre megy
segíteni.
3. Elektronikus megfigyelő rendszer kiépítése közterületen, bekötése
a rendőrségi ügyeletre.

A privát őrző-védő vállalatok szakemberei közterületen felszerelhetik
és karbantarthatják a térfigyelő kamerákat, a Vvtv 26 § (2) bekezdése
értelmében azonban alkalmazniuk
tilos!
4. A település biztonságos közlekedési rendjének elősegítése érdekében sebességmérő eszközök alkalmazása.
5. Oktatási intézmények és az oktatók, illetve tanulók védelme. Az iskolákban és környékén mind gyakoribb a durva, erőszakos cselekmény
(testi sértés, rablás), s ezeknek a tanárok éppúgy lehetnek áldozatai, mint
a diákok. Terjed az iskolák környékén a drog árusítása. Az egyenruhás
biztonsági őr pusztán a jelenlétével
is megelőzheti a súlyos bűncselekményeket.
6. Személy- és vagyonvédelmi orientációjú kapcsolattartás a lakossággal, ezáltal az önkormányzat sokoldalúbb információszerzése a lakosság problémáiról.
7. Vagyonvédelmi tanácsadás lakossági fórumokon, helyi médiában.

Igényes
utcabútorok

:: Utasvárók
:: Információs rendszerek
:: Hulladékgyűjtők
:: Kutyaürüléktartók
:: Pad
:: Asztal
:: Kút
:: Virágláda
:: Forgalomkorlátozók
:: Faveremrács
:: Favédőrács
:: Kerékpártartók
:: Kőbútorok
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ÖNkormányzat

Pitvaros A
címere

kommunális hulladék mennyiségének jelentős csökkentése, a közterületek, parkok, magánkertek környezeti állapotának nagymértékű javítása, a település levélfüst-mentesítése és munkahely-teremtés együtt megvalósítható célja lehet a helyi önkormányzatok
mindegyikének, mert mindez az úgynevezett zöldjavaknak a keletkezésük helyszínén történő komposztálásával elérhető.

Dénes László polgármester a Heti
hetes című tévéműsorban úgy növelte faluja ismertségét, hogy Pitvaros népszerűsítőjének legott Jáksó
László műsorvezetőt kérte fel (akinek egy, a települése magyarországi
helyét szívvel ábrázoló trikót adományozott). Némi derűt fakasztott,
amikor elmondta, hogy egy helybeli
színielőadásban a hét törpe közül
éppen Szende megszemélyesítésére vállalkozott, s a számára váratlan – Pitvaros címerére vonatkozó – heraldikai kérdésre is becsülettel megválaszolt. Így aztán, ha
mást nem is, de azt rengeteg ember
megjegyezte, hogy Pitvaros miért
Pitvaros (a település okkal elnyert
nevét idézi fel a címerben pitvarral ábrázolt, stilizált templomocska), hogy a túzok a legutóbbi időkig
arrafelé a legjellegzetesebb madár
volt, s hogy a falubeliek a címerben
láttatott két növény közül dohányt
már nem, kamillát azonban (a természeti táj szépségét és a lakosság
egészséges életre törekvését szimbolizáló gyógynövényt) még mindig termesztenek. (Pitvaros címeréről a TÖOSZ honlapján többet is
megtudhatnak.)

A helyi, vagyis házi, illetve lakóközösségi
komposztálás térhódítását célozza alapítása
óta a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület. Vannak kiadványaik, a közeljövőben Hírkomposzt címen indul a hírlevelük, rövidesen megújítják a honlapjukat,
a főváros II. kerületében második éve folyik
egy programjuk, most terveznek egy hasonlót Kispestnek. Azt szeretnék, hogy többé ne
kerüljön a hulladékgyűjtő edényekbe és ezáltal a hulladéklerakókba vagy a szemétégetőbe komposztálható szerves anyag; hogy
szűnjön meg a levélégetés kultikus szertartása, a levelek, nyesedékek zsákolása és különböző, inkább távoli, mint közeli létesítményekbe való felesleges és környezetszen�nyező szállítása...
A háztartási szilárd hulladék egyharmada-fele ilyen helyben komposztálható
szerves anyag. Országosan évente mintegy
1,5–2 millió tonnáról, több Gellérthegynyi
mennyiségről beszélhetünk, amely – mint
a növényvilág számára nélkülözhetetlen
tápanyagforrás – a talajokból is egyre inkább hiányzik. Az egyesület ez év májusában a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és többek között a TÖOSZ támogatásával tartja meg az első országos helyi
komposztálási konferenciát, amely a széles
körű áttekintést kíván nyújtani a hulladékmegelőzés eme legkézenfekvőbb eszközéről, lehetőségéről, gyakorlatáról.

Az egynapos fórumon a részvételt főképpen a települési önkormányzatok képviselőinek, a megyei önkormányzati, valamint
országos szintű döntéshozóknak, a megyei
és régiós szervezetekben dolgozó szakembereknek, valamint a téma iránt érdeklődő
civil szervezeteknek ajánlják.
A hazai és külhoni előadók a házi komposztálás jogi hátteréről, a zöldjavaknak,
illetve a komposztálásnak a hulladékgazdálkodásban betöltött ellentmondásos szerepéről, a tevékenység mindennapi gyakorlatáról, a már folyó programok tanulságairól, a programszervezési módszerekről,
az uniós pályázati forrásokról és a jelentős
hagyományokkal bíró Svájc ez irányú tapasztalatairól tartanak tájékoztatókat, s válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
A konferencia helyszíne a pesthidegkúti Klebelsberg Kunó Kultúrkúria, amelynek címe:
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
A konferencia időpontja:
2009. május 27.
A regisztrációra márciustól az egyesület
megújuló honlapján nyílik lehetőség.
Telefonos vagy e-posta információs lehetőség:
Szentirmai Zöld Máté: 06-30-630-64-88
zoldmate@gmail.com
vagy
Horváth Ilona: 06-1-409-0449

