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 Aláírás

Több, mint egy határidőnapló. Kézikönyv jelle-
gű, az állam- és a közigazgatás területén dolgozó, 
illetve az iránt érdeklődő szakemberek számá-
ra készített hasznos adatok és információk tára. 
Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve a 
kalendáriumot tartalmilag és formailag is folya-
matosan megújítjuk. Önálló fejezetben foglalko-
zunk az EU intézményrendszerével, és ismertet-
jük a magyar EU-képviselők névsorát, az intéz-
ményekben elfoglalt helyüket, tisztségüket és 
elérhetőségüket. Formailag pedig sikerült egy 
olyan újszerű agendát létrehozni, amely ötvözi 
a napi és heti előjegyzési naptár előnyeit.

Ezért fi gyelmébe ajánljuk minden polgár-
mesternek, önkormányzati képviselőnek, a 

közigazgatási hivatalok, illetve a megyei és a 
regionális területfejlesztési tanácsok dolgozóinak. Mindazoknak, 
akik közszolgálati feladatot látnak el, a közigazgatásban dolgoz-
nak, illetve a közigazgatás iránt érdeklődnek, és munkájuk során 
igénylik az ilyen irányú tájékozottságot.

A KÖZIGAZGATÁSI KALENDÁRIUM 2010 fejezetei

Pénzügyi és fejlesztési kiskáté: a helyi önkormányzatok szem-
pontjából legfontosabbnak minősülő fi nanszírozási, gazdálko-
dási, terület- és településfejlesztési tudnivalókat foglalja össze

Közigazgatási címtár: a központi közigazgatásnak, a Ma-
gyar Köztársaság Kormányának, az államigazgatási, önkor-
mányzati és köztestületi szerveknek (megnevezés, székhely, 

telefonszám, faxszám stb.) az ország összes településének 
és polgármesterének névjegyzékét tartalmazza (megyei és 
kistérségi bontásban)

Az EU intézményrendszerének hazai vonatkozásai

Határidőnapló

Mellékletek: öröknaptár, 2010-es összesített naptár, havi elő-
jegyzés, Európa, Magyarország, Budapest színes térképe, leg-
fontosabb útvonalak km-táblázata, munkaszüneti napok Eu-
rópában, nagyobb külföldi városok és magyar nagyvárosok 
körzeti hívószámai stb.

FORMÁTUM
Méret: B/5-ös, terjedelem: 160 oldal + 48 oldal adatbank, kötészet: 
cérnafűzés, sarokperforálással, kombinált bőr borítással, két darab 
könyvjelzővel. (50 példány felett lehetőség van a borítón cégük, 
intézményük logóját elhelyezni.)

MEGRENDELHETŐ
E-mailen: onkorkep@chello.hu; Telefonon: (06-1) 329-2302;  
faxon: (06-1) 320-7600, vagy az alábbi megrendelőlapot 
küldjék  a következő címre:1136 Budapest, Hegedűs Gyula 
utca 23. 

Várható megjelenés: 2009. december • Bővebb informá-
ció: www.onkorkep.hu; www.onkornet.hu; (06-30) 961-5573

Ha szeptember 20-ig megrendeli, tavalyi áron juthat hozzá 
(+posta- és csomagolási költség)!
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  Helyzetkép
 1 Miért pont 120 milliárd? | DR. ZONGOR GÁBOR

 2 Várossá nyilvánítva | SÓLYOM ZÉNÓ

 6 Az új városlakók | HAJÓS ANNA

  Arcok
 13  Pásztorok – Veresegyház 

és Erdőkertes „pásztorai” | SZÁLE LÁSZLÓ

 35  Küzdő típus 
az új somogyi aljegyző | LŐRINCZ SÁNDOR

 36  Felhívás a Köllner Ferenc 
Emlék-díj adományozására

  SzempontOK
 17  Érvek és ellenérvek | GAZSÓ ISTVÁN, 

JAKAB ROBERTA, DR. KOVÁCS RÓBERT,  SIPOS IVETT

 22  Sérülhet a települések 
autonómiája | ATANASZIU ALEXISZ ÉS JAKAB ROBERTA

  HO-jelentés
 27  Közkedvelt adónem | GAZSÓ ISTVÁN,    

 29  Cél az átláthatóság

  Környezetvédelem

 30  Mit, miből és mennyiért? | KOVÁCS KÁROLY 

  Barangoló
 31  Felnőttképzés 

és Wifi  Falu program | SIMON CS. JÓZSEF

 32  Kulturális intézmények sokasága a 400 éves 
Hajdúböszörményben | GŐZ JÓZSEF

 34  Több lábon állni – a Magyar Postával

  Vidékfejlesztés

 37  Felsőfokon | MÉSZÁROS ISTVÁN

  Kitekintő
 38  A helyi demokrácia 

közös európai érték | SABJÁN KATALIN

 39  Felhívás a bench-learning 
módszer megismerésére

  Hírek
 40  Vidéki ízek a BNV-n

A TÖOSZ 20 éves jubileumi küldöttgyűlésén 
megkérdeztük Varga Zoltán szakminisztert, 
hogy az önkormányzatoktól miből vesznek 
el 100–120 milliárd forintot, amelyet a  kor-
mány kilátásba helyezett. A kérdésre a mi-
niszter nem válaszolt. 

Ezt követően június 16-án, a hét országos 
önkormányzati érdekképviseleti szövetség 
együttes elnökségi ülésén közös nyilatko-
zatban kezdeményezte a Kormány–Önkor-
mányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF) so-
ron kívüli összehívását. A kezdeményezés 
válasz nélkül maradt. 

A Magyar Szocialista Párt 2009. július 4-i 
kongresszusán Bajnai Gordon miniszterelnök 
bejelentette, hogy jövőre az önkormányzatok 
állami támogatását 120 milliárd forinttal csök-
kenti a kormány. Nyomatékosan hangsúlyoz-
ta, hogy ezt a számot – a 3,9 százalékos hiány-
céllal és a MÁV költségvetésének 40 milliárdos 
csökkentésével együtt – kőbe vésettnek tekin-
ti. Ezt követően Molnár Gyulával, a TÖOSZ 
elnökével levelet írtunk a miniszterelnöknek  
(Lásd: 5. oldal), amelyben sürgettük a tárgyalá-
sok mielőbbi megkezdését, de megkeresésünk-
re ugyancsak nem érkezett válasz. Így az elvo-
nás mértékének szükségességéről és lehetséges 
belső tartalmáról csak találgatni lehet.

A kialakult helyzetben csak egy támogat-
ható megoldás volna lehetséges, ha az állami 
támogatási összeg olyan mértékben csökken, 
amilyen mértékben megszűnnek a kötelező 

önkormányzati közszolgáltatási feladatok. Ma-
gyarán az Országgyűlés az ország tényleges 
teherbíró képességével összhangban álló szol-
gáltatások teljesítését írná elő az önkormány-
zatok számára. Ez jelentős érdeksérelemmel 
járna, és felülírná az egyes ágazatok ellenál-
lását, sajátos érdekeit. Kimondaná, hogy me-
lyek azok a közszolgáltatások, amelyeknek 
ellátása jelenleg nem fi nanszírozható. Az ed-
digi módszer, a feszültség decentralizációja 
azért sem alkalmazható tovább, mert növel-
né az amúgy is jelentős különbséget a tehe-
tős és a szegény önkormányzat által nyújtott 
szolgáltatások minőségében, amely tovább fo-
kozná a rendszer igazságtalanságait.

Az önkormányzati szolgáltatások átalakí-
tására az önkormányzati szövetségek az el-
múlt esztendőkben számtalan javaslatot fo-
galmaztak meg a különféle kormányzati 
felkérésekre, amelyekből azonban nem sok 
valósult meg. Hamarosan kezdődik a jövő 
évi költségvetés vitája, ezt megelőzően el-
kerülhetetlen az egyeztetés a 120 milliárd 
sorsáról. Ellenkező esetben az önkormány-
zati rendszer egy része összeomolhat, csőd-
be mehet. Az önkormányzati csődöket el 
kell kerülni. Azt várjuk, hogy ennek érde-
kében a kormányzat partnernek, együttmű-
ködő félnek tekintse az önkormányzatokat, 
és közösen keressék azt a megoldást, amely 
révén nem sérülnek végérvényesen az ön-
kormányzati alapértékek. �

Miért pont 120 milliárd?
Szerző: Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
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A pályázókról
Miközben a városi jogállás ügye az önkormány-
zati rendszer átalakítása kapcsán visszatérő kér-
dés, eközben a nagyközségek törekvése a cím 
elnyerésére még inkább intenzívvé vált, így 
2009-ben összesen 31 pályázat került benyújtás-
ra. A tudományos és az országos önkormány-
zati érdekképviseleti szervezetek képviselőiből 
álló szakmai bizottság ismételten megerősítet-
te a korábbi években már többször megfogalma-
zott állásfoglalását, ami szerint mind a további 
várossá nyilvánítási folyamat, mind a közigaz-
gatási reform szempontjából szükség lenne az új 
településhálózat-fejlesztési koncepció elfogadá-
sára, a többféle városi jogállás tisztázására. A bi-
zottsági tagok megfogalmazták támogató, illet-
ve feltételes javaslataikat, melyek összesítésével 
alakult ki a bizottság javaslata. 

A pályázó települések területi elosztását szem-
lélve a legtöbb igény Pest (5), illetve Borsod-
Abaúj-Zemplén (3) és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
(3) megyéből érkezett, míg Baranya, Bács-
Kiskun, Békés, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok 
és Tolna megyéből két-két nagyközség kez-
deményezte a várossá válást. További nyolc 
megyéből – Csongrád, Győr-Moson-Sopron, 
Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, 
Veszprém és Zala – egy-egy nagyközség je-
lentette be igényét a városi címre, míg idén 
csupán két – Hajdú-Bihar és Nógrád – me-
gyéből nem volt kandidáló. 

A 31 pályázóból 11 nagyközség rendel-
kezik a történelem során városi múlttal: Me-
zőkeresztes város, továbbá Balatonkenese, 
Csákvár, Igal, Jászkisér, Mágocs, Szászvár, 
Vaja, Vép, Verpelét és Zsámbék mezőváros 
volt. Igalhoz és Mágocshoz hasonlóan Csa-
nádpalota korábban járási székhely szere-
pet töltött be.

Aprófalvas térségben található Beled, Gyönk, 
Kölcse, Mágocs, Nagymányok, Pacsa, Szász-
vár, Vép. Agglomerációs térségből hét kezde-
ményezés érkezett. Budakalász, Kerepes, 
Sülysáp, Tát és Tápiószele a budapesti, míg 
Onga és Sajóbábony a miskolci agglome-
rációhoz tartozik. Balatonkenese a balato-
ni agglomerálódó térségben fekszik. Alföl-
di, alföldies típusú települések Csanádpalota, 
Medgyesegyháza, Mélykút, Nyírmada, Rá-
kóczifalva, Tiszaalpár és Újkígyós. A kezde-
ményező települések közül több – Csákvár, 
Igal, Jászkisér, Mezőkeresztes, Rácalmás, 
Vaja, Verpelét és Zsámbék – egyedi adottsá-
gokkal rendelkezik.

A pályázó települési önkormányzatok állan-
dó lakosságszámát tekintve ebben az eszten-
dőben is jelentős különbségek fi gyelhetők 
meg. A legnépesebb lakosságszámú telepü-
lések az idén is Pest megyeiek, Budakalász 

A városi cím adományozását 18 nagyköz-
ségi önkormányzat – Balatonkenese, Buda-
kalász, Csanádpalota, Gyönk, Igal, Kerepes, 
Kölcse, Mágocs, Mezőkeresztes, Nagymá-
nyok, Nyírmada, Pacsa, Rákóczifalva, Sa-
jóbábony, Szászvár, Tát, Tiszaalpár és Vép 
– 2009-ben első ízben kezdeményezte, ugyan-
akkor 9 önkormányzat képviselő-testülete 
– Beled, Jászkisér, Mélykút, Rácalmás, Süly-
sáp, Tápiószele, Vaja, Verpelét és Zsámbék 
– már 2008-ban is, 4 önkormányzat képvi-
selő-testülete – Csákvár, Medgyesegyhá-
za, Onga és Újkígyós – pedig 2007-ben is 
benyújtotta pályázatát a városi címre. Ér-
dekesség, hogy a 2007-ben és 2008-ban is 
pályázó Tápiószentmárton és Vajszló nagy-
községek idén nem nyújtották be kezdemé-
nyezésüket.

Az idei várossá nyilvánítás három szempontból is „leg”-nek tekinthető. A rendszer-

változás óta ebben az esztendőben pályáztak legtöbben –  31 nagyközség – a váro-

si címre, másrészt ebben az évben nyerték el legtöbben – összesen 22-en – a városi 

rangot, melynek eredményeként ebben a választási ciklusban rekordot döntött a 

várossá nyilvánított  települések (39) száma. A rekord elérését az sem zavarta, hogy 

a Bajnai-kormány április végi megalakulása következtében a várossá nyilvánítási 

kezdeményezéseket értékelő bizottságot újból meg kellett alakítani, ugyanis a bi-

zottság mandátuma az adott kormány megbízatásáig tartott. Így történt, hogy az 

új szakmai bizottság a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak május végén ülése-

zett, és  az új önkormányzati miniszter javaslata is későn született meg.  Ennek elle-

nére a köztársasági elnök  időben hirdetett eredményt, amelyet az Önkormányzati 

Minisztérium honlapján – www.otm.gov.hu – július 1-vel közzétett.

Várossá nyilvánítva
Szerző: Sólyom Zénó újságíró
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(10 134 lakossal), Kerepes (9903), Sülysáp 
(8277) és Tápiószele (6256). A legkisebb lét-
számú pályázó nagyközség a Somogy me-
gyei Igal (1247 lakossal). Ugyancsak kétezer 
alatti lakosságszámmal rendelkezik a szatmá-
ri Kölcse (1319) és a zalai Pacsa (1843). A vá-
rosi címet megpályázó nagyközségek közül 
19 lakosságszáma nem éri el az ötezer főt. 
Onga pályázata ebben az évben is külön fi -
gyelmet érdemel, mivel a 2008-ban önmagát 
nagyközséggé nyilvánító település lakossága 
jelenleg sem éri el az ötezer főt. 

A pályázó 31 település összlétszáma meg-
közelíti a 137 ezer főt, míg az átlagos lakos-
ságszáma az előző évek pályázó települései 
lakosságszámához képest tovább csökkent, 
4417 volt csupán.

A nyertesekről
Az önkormányzati miniszter javaslatá-
nak a HVG 2009. június 5-i számában tör-
tént kiszivárogtatása következtében a vélt 
felterjesztésből kimaradt és a szakmai bizott-
ság által javasolt önkormányzatok – Balaton-
kenese, Beled és Budakalász – a köztársasági 
elnökhöz fordultak, valamint az ügyben par-
lamenti interpellációra is sor került. Mind-
ezek alapján feltételezhető, hogy az eredeti 
miniszteri javaslat kibővült az előbb említett 
három településsel.

Végül is az önkormányzati miniszter előter-
jesztésére, illetve ellenjegyzésével a Magyar 
Köztársaság Elnöke, július 1-vel, 22 nagyköz-
ségnek adományozott városi címet. 

Három új várossal gyarapodott Pest (Bu-
dakalász, Tápiószele és Zsámbék), kettő-
vel Békés (Medgyesegyháza és Újkígyós), 
Borsod-Abaúj-Zemplén (Mezőkeresztes és 
Sajóbábony), Jász-Nagykun-Szolnok (Jász-
kisér és Rákóczifalva), Szabolcs-Szatmár-
Bereg (Nyírmada és Vaja), valamint Tolna 

(Gyönk és Nagymányok) megye. Egy-egy 
nagyközséggel kilenc megye lett kevesebb: 
Baranya (Mágocs), Bács-Kiskun (Mélykút), 
Csongrád (Csanádpalota), Fejér (Rácalmás), 
Győr-Moson-Sopron (Beled), Somogy (Igal), 

Vas (Vép), Veszprém (Balatonkenese) és Za-
la (Pacsa) megye. A nyertes pályázók kö-
zül 13 idén kezdeményezett először, míg 
7 tavalyi kezdeményezés és csupán ket-
tő 2007-es.

Település Megye Polgármester Jelölő szerv Első kezdemé-
nyezés éve

Balatonkenese Veszprém Sörédi Görgyné Fidesz–MDF 2009
Beled* Győr-Moson-Sopron Tompáné Balogh Mária Független 2008
Budakalász* Pest Parlagi Endre NF–Fidesz 2009
Csákvár Fejér Giesz János Független 2007
Csanádpalota Csongrád Kovács Sándor Független 2009
Gyönk Tolna Fekete József Független 2009
Igal* Somogy Dr. Jakab József Független 2009
Jászkisér Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú László Független 2008
Kerepes Pest Franka Pál Tibor Független 2009
Kölcse Szabolcs-Szatmár-Bereg Sira Gáborné Tóth Zsuzsanna Független 2009
Mágocs* Baranya Hőnig Mária Terézia Független 2009
Medgyesegyháza* Békés Dr. Nagy Béla SZDSZ 2007
Mélykút* Bács-Kiskun Gelányi János MDF–Mélykúti 

Gazdakör–Fidesz
2008

Mezőkeresztes* Borsod-Abaúj-Zemplén Dr. Dózsa György Béla Független 2009
Nagymányok Tolna Karl Béla Független 2009
Nyírmada Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálmán Béla Független 2009
Onga* Borsod-Abaúj-Zemplén Madzin Tibor Független 2007
Pacsa* Zala Henczi Zoltán László Független 2009
Rácalmás* Fejér Schrick István Fejér Megyei Településekért 

Rácalmási Faluvédő Egyesület
2008

Rákóczifalva Jász-Nagykun-Szolnok Tóth Lajos Független 2009
Sajóbábony* Borsod-Abaúj-Zemplén Nagy Imre MSZP 2009
Sülysáp Pest Horinka László Fidesz–KDNP–PMTE 2008
Szászvár Baranya Bék János Sándor Független 2009
Tápiószele Pest Kovács Ferenc Tápiószeléért Társaskör 2008
Tát Komárom-Esztergom Szenes Lajos Független 2009
Tiszaalpár* Bács-Kiskun Bodor Ferenc Független 2009
Újkígyós* Békés Szebellédi Zoltán KDNP–Fidesz–Gazda-kör 2007
Vaja* Szabolcs-Szatmár-Bereg Tisza Sándor Független 2008
Vép* Vas Varga Gyula Független 2009
Verpelét Heves Farkas Sándor Független 2008
Zsámbék Pest Lovas Lajos Fidesz–KDNP 2008

* TÖOSZ-tag települések. Félkövérrel szedett: városi rangot nyert települések.

Várossá nyilvánítási kezdeményezést 2009-ben benyújtó önkormányzatok
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Az idén több 
mint 90 ezer nagy-
községi polgárból 
lett július 1-vel vá-
roslakó. Az új vá-
rosok átlagos la-
kosságszáma 4103 
fő. Az új városok 
közül a legkevesebb 
állandó lakossal Igal 
(1247) rendelke-
zik, mely település 
viszont nemzet-
közileg is ismert 
fürdőjének köszön-
hetően jelentős tu-
risztikai szerepet 
tölt be. A legna-
gyobb lakosságszá-
mú település Bu-
dakalász, a 10 134 
lakosával az idei 
új városok közül 
egyedül halad-
ja meg a tízezret. 
Mindössze hat he-
lyen laknak több 

mint ötezren, míg ez alatti lakosságszám-
mal tizenöt új város rendelkezik.

A városi cím elnyerése kapcsán évről év-
re mindig felmerül a kérdés, hogy a pályáza-
tok elbírálása során milyen szerepet játsza-
nak pártpolitikai szempontok. 

A 2006. október 1-i választási eredménye-
ket vizsgálva az állapítható meg, hogy a nyer-
tes nagyközségi polgármesterek közül 13 független 
jelöltként nyerte meg a választást. A függetle-
nek közül öten – az esetleges független jelöl-
tek mellett – párt, illetve pártok által jelöltet 
is legyőztek. A gyönki Fekete József Fidesz–
KDNP-, a nagymányoki Karl Béla MSZP-, a pa-

csai Henczi Zoltán László Fidesz-, a rákóczifalvi 
Tóth Lajos MDF-, míg a zsámbéki Lovas Lajos 
MSZP–SZDSZ-jelölt ellen nyert.

Az érintett független jelölt polgármesterek 
közül a csanádpalotai Kovács Sándor az MSZP–
SZDSZ Csongrád megyei közgyűlési listáján 
szerepelt, míg négyen a megyei önkormány-
zati választáson társadalmi szervezet jelöltje-
ként indultak. (A gyönki Fekete József a Tol-
na Megyei Emberek Szövetsége, az igali dr. 
Jakab József a Somogyért Egyesület, a vajai Ti-
sza Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben a Független Polgármesterek a Megyéért 
Egyesület és a vépi Varga Gyula a Polgár-
mesterek Vas Megyéért Egyesület jelöltje-
ként indult a megyei önkormányzati vá-
lasztásokon.)

Két polgármester – a rácalmási Schrick István 
és a tápiószelei Kovács Ferenc – nyert társadalmi 
szervezet jelöltjeként. Mindketten indultak a me-
gyei közgyűlési választáson is, az előbbi a Fe-
jér Megyei Településekért Egyesület listáján, 
míg az utóbbi az MSZP Pest megyei listáján 
szerepelt.

A nyertes települések között hét pártjelölt pol-
gármesterrel találkozhatunk, közülük öten jobb-
oldaliak – a balatonkenesei Sörédi Györgyné 
(Fidesz–MDF), a budakalászi Parlagi End-
re (NF–Fidesz), a mélykúti Gelányi János 
(MDF–Mély kúti Gazdakör–Fidesz), az újkí-
gyósi Szebellédi Zoltán (KDNP–Fidesz–Gaz-
da-kör) és a zsámbéki Lovas Lajos (Fidesz–
KDNP) – egy szocialista – a sajóbábonyi Nagy 
Imre (MSZP) – és egy liberális – a medgye-
segyházi dr. Nagy Béla  (SZDSZ) – helyi párt-
politikus.

A 22 nyertes város polgármestere kö-
zül a mezőkeresztesi dr. Dózsa György és a rác-
almási Schrick István a legutóbbi választáson 
kihívó nélkül kapta meg a választók bizal-
mát a folytatásra.

Év
Új városok 
száma

1991 8

1992 8

1993 14

Összesen 30

1995 6

1996 6

1997 12

Összesen 24

1999 4

2000 15

2001 15

Összesen 34

2003 4

2004 18

2005 15

Összesen 37

2007 9

2008 8

2009 22

Összesen 39

Mindösszesen 164

Amennyiben a városi címet elnyert telepü-
lések egyéni országgyűlési képviselőit vizs-
gáljuk, az még tovább színezi a párt-térképet. 
Tizenegy új város esetében az országgyűlési 
képviselő a Fidesz-frakcióban ül, tízen szo-
cialista képviselők, míg egy helyen KDNP-
képviselő nyert.

Az idei nyertesek közül tizenhárom (Beled, 
Budakalász, Igal, Mágocs, Medgyesegyháza, 
Mélykút, Mezőkeresztes, Pacsa, Rácalmás, Sajó-
bábony, Újkígyós, Vaja és Vép) tagja a TÖOSZ-
nak, így további munkájuk révén még inkább 
erősödhet a szövetség városi tagozata, bár ezen 
települések vezetői minden bizonnyal továbbra 
is átérzik a vidéki önkormányzatiság és a kis-
települések nehéz helyzetét.

A vesztesekről
Természetesen az elutasított kilenc pályázó 
nagyközség, az első ízben idén próbálkozó: 
Kerepes, Kölcse, Szászvár, Tát és Tiszaal-
pár, valamint a második alkalommal pá-
lyázó Sülysáp és Verpelét, illetve 2007-től 
immáron harmadszor sikertelenül kísérle-
tező Csákvár és Onga számára sem jelenti 
azt a döntés, hogy fejlesztési terveiket és 
pályázati szándékukat véglegesen feladják. 
Csákvár ismételt kiesése azért is különösen 
érdekes, mert az előzetes hírek szerint sze-
repelt a miniszteri felterjesztésben, így úgy 
tűnhetett, hogy nincs szükség külön kér-
ni a köztársasági elnök támogatását.  

A most nem nyert nagyközségek pol-
gármesterei közül nyolc független jelölt-
ként nyerte meg a 2006. októberi választást. 
Ugyanakkor a csákvári Giesz János és a táti 
Szenes Lajos pártelkötelezettsége nyilvánva-
ló azáltal, hogy mindketten az adott megyei 
közgyűlés jobboldali frakciója tagjaként po-
litizálnak. Egyedül a sülysápi Horinka Lász-
ló indult és nyert pártjelöltként, jelesül a Fi-
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desz–KDNP–PMTE színeiben. Az érintett 
polgármesterek közül ketten – az ongai Ma-
dzin Tibor és a táti Szenes Lajos – ellenfél nél-
kül győzött, míg a többiek – kivéve a tisza-
alpári Bodor Ferencet, akinek kihívói között 
volt a Fidesz vezette összefogás jelöltje is – 
független jelöltekkel szemben nyertek.

A helyzetről
Az új 22 várossal együtt immáron 329 sajátos jog-
állású települése van az országnak, amelyből a fe-
le a rendszerváltozás óta nyerte el ezt a ki-
tüntető címet. Az idei várossá nyilvánítást 
követően jelenleg még 122 nagyközségi jog-
állású település – vagyis potenciális város – 
van Magyarországon. Pacsa várossá válásá-
val már egyedül a Fejér megyei Aba olyan 
kistérségközpont, amelyik nem rendelkezik 
városi címmel. A városok számának növe-
kedésével az új városok egyre kevésbé tud-
nak jelentős térségi kapcsolatokat megjelení-
teni. Így például a négy települést magában 

foglaló jánoshalmi kistérségben várossá lett 
Mélykút a második város. Igaz, az ország leg-
népesebb kistérsége a miskolci, melyben Sa-
jóbábony lett a hetedik város. Nem panasz-
kodhat városhiányra a jászberényi kistérség 
sem, mivel Jászkisér lett a Jászság ötödik váro-
sa. A térségi kapcsolat szempontjának fi gyel-
men kívül hagyása fi gyelhető meg a nagyká-
tai kistérségben, ahol immáron Sülysáp és 
Tápiószele két éve versenyzett a címért.

A várossá válás igénye összetett kérdés, 
melyre nehéz egyértelmű választ adni. Úgy 
tűnik, a pályázó nagyközségek esetében a pol-
gármesteri ambíció a meghatározó. A városi 
cím elnyerése egyfajta előre menekülésnek te-
kinthető. A cím elnyerésével az önkormány-
zat vezetői jobb és magasabb közszolgáltatá-
si minőséget kívánnak nyújtani az immáron 
városban és a környező településen élő pol-
gárok számára. Ehhez csak gratulálni lehet, 
így üdvözöljük örömmel legfi atalabb váro-
sainkat, az ott élő városlakókat! �

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Magyar Szocialista Párt 2009. július 4-i kongresszusán 

elmondott beszédéből értesültünk, hogy a kormány el-

határozott szándéka szerint 2010-ben az önkormány-

zatok állami támogatását 120 milliárd forinttal kíván-

ják csökkenteni. A miniszterelnöki bejelentés sokkolta 

az önkormányzatok széles körét, tekintettel arra, hogy 

már jelenleg is napi működési hiánnyal küzd az önkor-

mányzatok jelentős része.

Tekintettel arra, hogy a bejelentésben szereplő 120 mil-

liárdos elvonás belső tartalmára vonatkozó kormányzati 

elképzelések nem ismertek, ezért fordultak egységesen az 

országos önkormányzati szövetségek Varga Zoltán ön-

kormányzati miniszterhez, hogy mielőbb tájékoztatást 

kérjenek a kormányzat szándékairól. Sajnos Miniszter Úr 

eddig nem válaszolt az önkormányzati oldal megkeresé-

sére, miközben az önkormányzatok is fel kívánják mér-

ni jövő évi lehetőségeiket, annak érdekében, hogy reális 

terveken alapuló költségvetést készíthessenek. 

A határozott miniszterelnöki bejelentés utáni kormány-

zati hallgatás még inkább elbizonytalanítja az önkormány-

zati szférát, amely zavart okoz és sokakban a kilátástalan-

ság érzetét kelti. Az amúgy is sok tekintetben bizonytalan 

helyzetben nem szerencsés ennek a fontos kérdésnek a le-

begtetése, ezért kérjük tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy 

lehetőleg személyesen vegyen részt az önkormányzati 

szövetségek tájékoztatásában egy soron kívüli Kormány-

Önkormányzatok Egyeztető Fórum összehívásával.

Tudjuk jól, hogy Miniszterelnök Úr ismeri az önkor-

mányzatok helyzetét és a rendszer belső problémáit, 

ezért is lenne fontos, hogy mielőbb megkezdődhesse-

nek az érdemi tárgyalások a jövő évi költségvetés elő-

készítéséről. Párbeszéd nélkül ugyanis nem várható el, 

hogy az önkormányzati szféra továbbra is együttmű-

ködjön a válságkezelő kormánnyal.

Bízunk Tisztelt Miniszterelnök Úr önkormányzati el-

kötelezettségében, várjuk mielőbbi válaszát a tárgya-

lásokkal kapcsolatban.

Budapest, 2009. július 14.

 Tisztelettel

   Molnár Gyula  elnök 

  Dr. Zongor Gábor  főtitkár

� Levél a miniszterelnöknek

Miért pont 120 milliárd?

A folyóiratunk szerkesztőinek írt levelek 
az olvasók véleményét tükrözik, amihez 
mi nem kívánunk kiegészítést, szerkesztői 
véleményt  fűzni. A szerkesztő postájából 
című rovatunkban teret kívánunk nyújtani 
a különböző vélemények ismertetéséhez és 
azok ütköztetéséhez. 

A polgármesterek, településpolitiku-
sok  véleményét közölve az a szándékunk, 
hogy olvasóink ismerjék meg egymás gon-
dolatait. Így van ez most is, amikor Zöld 
Péter polgármester levelét közöljük. Bár 
Szilsárkány község önkormányzata nem 
tagja a TÖOSZ-nak, a polgármester úr 
mégis fontosnak tartotta, hogy megosz-

sza véleményét a szövetség lapjának ol-
vasóival. Biztosan lesz, akinek a felvetett 
témáról más a véleménye, ha megírja, azt 
is közöljük. Íme, Szilsárkány polgármes-
terének levele.

Sok, vagy kevés?
ÖNKORMÁNYZAT SZERKESZTŐSÉGE

Budapest, Hegedüs Gyula u. 23. II. e. 1.

Folyó év júniusi számukban érdeklődéssel ol-
vastam a SOK, VAGY KEVÉS? c. cikket. A dolgo-
zatot végig olvasva sok gondolat indult ben-
nem, melyek közül néhányat szeretnék Önökkel 

megosztani. 
 Folytatás a 29. oldalon

�  A szerkesztő postájából
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Beled

SzlovákiaAusztria

Vas megye Veszprém megye

Beled – Tompáné Balogh Mária
– Beled a városi címre idén másodszor adta be 
pályázatát, a 2008-as eredménytelen kísérletet 
követően. A térségi szerep, a dél-rábaközi te-
lepülésközpont és a kétpólusú kistérség pre-
desztinálta arra a város vezetését, hogy nagy-
községként induljanak a városi címért.

A pályázatunk minden előírásnak megfelelt, 
ezért az ország településeinek hasonló pályá-
zatai közt nem véletlen kerültünk be az első 

hétbe. A lakosság száma jelenleg 2850 fő, ám 
azt hozzá kell tenni, hogy a tartózkodási en-
gedéllyel rendelkezőkkel és az ott lakókkal 
együtt eléri a háromezret. A körjegyzőség la-
kosságával együtt már több mint ötezer embert 
számlál Beled és közvetlen környezete.

A település vonzereje a Barthodeszky-kas-
tély, a nemrég újra felfedezett Pünkösdi fesztivál 
és a helyi hagyományok tisztelete. A lakosság nagy 
többsége örömmel vette a várossá nyílvánítást, 
ám azt is hozzá kell tenni, hogy voltak, igaz, el-
enyésző számban, negatív vélemények is. A vá-
rosi cím elnyerésével bővülnek a feladatok. A kö-
vetkező lépésben felújítjuk a település központját 
és a polgármesteri hivatal környékét.

 Az új közjogi státussal olyan pályázatok-
hoz is hozzáférünk, amelyeken ez idáig nem 
tudtunk indulni, ilyen többek közt a kis lép-
tékű városfejlesztési pályázat.

A hivatalos városi címet már megkapta a te-
lepülés, az ünnepélyes avatót szeptember 12-re 
tervezi a képviselő-testület.

Budakalász – Parlagi Endre
– Budakalász első alkalommal pályázott a vá-
rosi rangért. Fontosnak éreztük az előnyö-
kért, a megnövekedő pályázati lehetőségekért, 
másrészt azért, mert nem szeretnénk, ha az ál-
lamigazgatási törvény változásakor esetleg 
funkciókat vennének el tőlünk. Nem volt ne-
héz teljesíteni a kívánalmakat, sőt mindegyiket 
már eleve teljesítettük. Budakalász 10 ezer 300 
lakosú, fejlett az intézményhálózatunk, szé-
les körű a meglévő infrastruktúra, a kistérségi 
együttműködés is biztosított. Bár ez nem köny-
nyű, hiszen Budapest vonzáskörzetébe tarto-
zunk, ezért elég nehéz a kistérségi hatást ér-
vényesíteni. 

Talán a környezetünk, a körülvevő rendkívül 
változatos táj a legnagyobb értékünk, az 535 mé-
ter magas Nagykevélytől a Duna partjáig hú-
zódó dombos vidék. Van folyónk és patakunk, 
és az elmúlt évszázadban nem rontották el 
ezt a 15 négyzetkilométert. Értékes építési 
örökségünk a patakpartra épült hagyomá-
nyos sváb–szerb falu, védett ortodox temp-

Budakalász

Szlovákia

Nógrád megye

Fejér megye

Komárom-
Esztergom 
megye

Heves megye

Jász-
Nagykun-
Szolnok megye

Bács-Kiskun megye

Varga Zoltán önkormányzati miniszter ünnepélyes keretek között adta át az érintett 

települések polgármestereinek a  városi cím adományozásáról szóló okleveleket.  

Az önkormányzati miniszter köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy az elismerés olyan 

korszerű szemléletmódot követel a városok vezetőitől és polgáraitól, amelyből vilá-

gosan látszik, hogy  nemcsak a városaikért,  hanem a vonzáskörzetükben élőkért is 

felelősséget vállalnak. Gratulálunk az önkormányzatoknak a városi ranghoz. Folyó-

iratunk munkatársa  megkérdezte  az érintett TÖOSZ-tag  települések polgármeste-

reit, arra keresve a választ, hogy a jövőben  miben segíthet a városi  rang, és hogy a la-

kosság mit érez majd ebből?   A tizenhárom polgármester közül Vaja polgármesterét 

nem sikerült elérnünk.

Az új városlakók
Szerző: Hajós Anna újságíró
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lommal. És él a közösség sajátos szelleme, 
amit az is bizonyít, hogy sokan kívánnak ide 
betelepülni a fővárosból.  

A lakosok nagy többsége örült a cím elnye-
résének, a politikai ellenfél lármázott, tartva 
attól, hogy ezután a nyugodt természeti kör-
nyezet megszűnik. Persze erről szó sincsen, hi-
szen az építési szabályzat határozza meg, hogy 
egy településnek mi lesz a jövője. Az állammal 
kötött szerződés szerint az utakat fejlesztjük, 
amelyeken nagy az átmenő forgalom a híd át-
adásának következtében. Folyik a tervezése, 
és jövő szeptemberben átadjuk a 120 fős óvo-
dát, ugyanis „kinőttük” a régit, 400-nál több 
kisgyereket kell tudnunk elhelyezni. Az egész-
ségházat felújítjuk, korszerűsítjük, valamint 
csinosítjuk Budakalászt. Figyelünk a tisztaság-
ra, a rendre, a szervezettségre. Elvárjuk a bu-
dakalászi lakosoktól, hogy ebben partnerek 
legyenek. Augusztus 20-án hagyományos ün-
nepséget tartunk, azután három napig lesz dí-
nomdánom; meghívjuk a testvértelepülések 
polgármestereit, lesz kulturális műsor, fellép-
nek fúvószenekarok és tánccsoportok. A Fő té-
ren augusztus 23-án leállítjuk az átmenő for-
galmat is az ünneplés időszakára.

Igal – Dr. Jakab József
– Most pályáztunk először, bár sokan és sok-
szor bíztattak bennünket, hogy a városi cí-
met szerezzük meg. A lakosság száma nem 
nagy, 1250, igaz, a pályázati kritériumok kö-
zött ennek elenyésző a szerepe. Üdülőöveze-
tünk, gyógyfürdőnk van, és hosszabb a sze-
zonunk, mint például a balatoni. Áprilistól 
októberig megtöbbszöröződik az itt tartóz-
kodók száma. Igal térségi szerepe mindig 
nagyobb volt, mint amekkorát a lakossági 
szám indokolna. Négy irányból megközelít-
hető csomópontban fekszik, az intézmény-
rendszere kiterjedt, általános iskoláját hat 

település tartja fenn, az új iskolát a környe-
zetünkben megszűntek miatt bővítenünk 
kell. Ehhez nyertünk támogatást a regionális 
alapból. Speciális általános iskolánk és kollé-
giumunk van, amelybe a gyerekek több mint 
30 településről érkeznek. Óvodánkba is há-
rom településről hozzák a kicsiket.

A gyógyvizünk Somogy megye legmelegebb 
vize, a gyógyhatása kiváló. A gyógyfürdőnk 
önkormányzati tulajdonban van, és rentábi-
lis. A vendéglétszám stabil. Van egy 15 települést 
átfogó, alapfokú gondozási központunk, amely 
magában foglalja a családsegítést, a gyerekjóléti 
és a szociális gondoskodást. Háziorvosi, védő-
női, fogorvosi körzetünk működik, amelyhez 
csatlakozott más kistelepülés is. Igal régebben 
mezőváros, járási székhely volt, és ez a szerepe 
megmaradt máig. A foglalkoztatásban a fürdőn 
és az oktatási intézményeken kívül fontos a sze-
repe a Cornetti Pannon Kft.-nek, amely a térség 
lakói számára is biztosít munkát. Bízunk abban, 
hogy a várossá válással további befektetők szá-
mára leszünk vonzóak. Reméljük, kialakul egy 
kisvárosi központ, és egy-két szolgáltatás is kö-
zelebb kerül az állampolgárokhoz, mint példá-
ul az okmányiroda, az építési hatóság. 

A lakosság összességében örült, hogy Igal vá-
ros lett, de volt olyan kérdés, hogy ugye ez nem 
jelent adóemelést? Augusztus 8-án lesz az ün-
nepségünk, a fürdő előtt, Varga Zoltán önkor-
mányzati miniszter részvételével.

Mágocs – Hőnig Mária Terézia
– Mágocs 2009-ben első alkalommal in-
dult a városi címért. A választási programban 
szerepelt, a képviselő-testület pedig támogatta 
ezt a lépést. A polgármester és a 9 képviselő-
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ből 7 újként került a 2006-os választáson a tele-
pülés élére. Fontos volt, hogy várossá váljunk. 
Egyrészt, mert a település korábban mezőváros 
volt, másrészt mert Mágocs rendelkezik min-
den olyan feltétellel, ami várossá teheti: erős 
gazdaság, megfelelően kiépített infrastruktú-
ra, intézményrendszer, szociális, egészségügyi 
szolgáltatás, körzetközponti szerep.

Természetesen sok teendőnk lesz az elkövet-
kezendő időszakban. Kevés például a bérla-
kásunk, felújításra szorulnak a középületeink, 
útjaink, járdáink, vízelvezető árkok létesíté-
se is fontos. 

Lakosságunk száma: 2552 fő. Számunkra min-
den érték, ami a településen található, így temp-
lomunk, köztéri alkotásaink, különösen a kite-
lepítettek emlékműve, az I. és II. világ háborús 
emlékművek, a középületeink közül isko-
lánk, szociális otthonunk, óvodánk, műve-
lődési házunk. Büszkék vagyunk arra, hogy 
az ön kormányzatok összefogásával sok éve 
működtetjük a kislabort, a fi zikoterápiát és 
gyógymasszőrt is foglalkoztatunk. A lakos-
ság többsége örömmel fogadta a városi rangot, 
egy kisebb csoport – mint mindenütt – nem 
lelkesedik a címért. Az állattartással foglalko-
zó vállalkozók egy része nem látja biztosított-
nak a városban a megélhetését. A városi rang, 
úgy gondoljuk, lehetőséget nyújthat nagyobb 
összegű támogatások igénylésére. Ezzel az itt 
élő emberek részére bővülhetnek a szolgál-
tatások, a későbbiekben a munkahelyek szá-
ma növekedhet, a szellemi tőke helyben ma-
radhat. Célunk, hogy az emberek szeressék 
településüket, érezzék itt jól magukat, talál-
ják meg számításaikat minden területen, iga-
zi otthonnak tekintsék Mágocsot. Az a nagy 
feladatunk, hogy ehhez a feltételeket megte-
remtsük és fenntartsuk.  

Városavató ünnepséget szervezünk, az idő-
pont még nincs kijelölve.

Medgyesegyháza – Dr. Nagy Béla
– Medgyesegyháza harmadik nekifutásra sze-
rezte meg a városi rangot. Fontosnak érez-
tük az elnyerést, mert ez jelez egy fejlődési 
szintet, egy állomást, és lehetővé teszi egy 
újabb fejlődési pálya magunk elé tűzését. Kel-
lő szerénységgel és mértéktartással kell fogad-
ni az elismerést, és biztatásnak venni ahhoz, 
hogy a munkánkat minél jobban végezzük, 
minél teljesebb feltételrendszer valósuljon 
meg az itt élő polgárok megelégedésére. A vá-
ros számomra azt jelenti, hogy jó itt élni. 

A lakosainknak a száma 4600–4800 fő. A hoz-
zánk tartozó Bánkútra nagyon büszkék vagyunk: 
itt élt és dolgozott a világhírű gabona- és nö-
vénynemesítő, Baross László, a bánkúti búzák 
atyja. Ugyanígy érzünk többek között Schéner 
Mihállyal, a nemrég elhunyt Kossuth-díjas fes-
tőművésszel, valamint Simai Mihály József At-
tila-díjas költővel kapcsolatban is, aki szintén 
medgyes egyházi. És gondolhatunk a sok név-
telen hősre, akik az elmúlt évtizedekben részt 
vettek a település életében és tették a dolgukat.

Mindenki nagy örömmel és büszkeséggel fo-
gadta a várossá nyilvánítást. Újabb lendületet vá-
runk tőle, újabb fejlesztési programok megvaló-
sítását. Sem a polgároknak, sem nekünk nem azt 
jelenti, hogy hátradőlünk a fotelban, és úgy érez-
zük, itt van már a jó világ. Kötelez bennünket a vá-
rosi rang, de ez csak közbülső állomás, „emelni 
kell a lécet” természetesen. A mai Medgyesegyhá-
zán minden megtalálható, ami a modern élet fel-
tétele, uszodánk, sportcsarnokunk működik, szin-
te száz százalékban szilárd burkolatúak az utak, 
de szükség lesz a felújításokra, korszerűsítések-
re, az ellátás színvonalának emelésére. 

Szeptember 25-én ünnepeljük – összeköt-
ve a 18 éves múlttal rendelkező Medgyesegy-
házi Napok rendezvénysorozat eseményeivel 
– a várossá válást.
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Mélykút – Gelányi János
– Tavaly is megpróbáltuk, akkor nem sike-
rült, most viszont várossá nyilvánították Mély-
kútat. A megyében a legnagyobb lélekszámú 
nagyközség voltunk, 5700 lakossal. Az új váro-
sok között pedig lélekszám tekintetében az ötö-
dik legnagyobbnak számítunk. Bárki, aki ideér-
kezett, nem akarta elhinni, hogy mi nem város 
vagyunk, ezért több tárgyalás is megszakadt, 
mert a befektetők nem bíztak a nagyközség le-
hetőségeiben. Pedig sok mindenünk van, ami-
re büszkék lehetünk. Még a Horthy időszakban 
épült a jó külsejű, emeletes általános- és közép-
iskolánk, idejártak a nagyszüleim is. Büszkesé-
günk, hogy itt található a Kossuth-díjas Szvetnik 
Joachim emlékháza. Ő volt az az ötvösművész-
restaurátor, aki az Amerikából hazatért magyar 
koronát is azonosította. A település felújította 
az épületet. Aki erre járt és meglátogatta, nem 
tud szabadulni a hatása alól.

Mezőgazdasági jellegű megélhetési hátte-
rű a település, de van egy építőipari cég is nálunk, 
amely csúcsidőszakban 500–600 dolgozót foglal-
koztatott, most már sajnos csak 50–60-at. Az Uni-
ver Holz által gyártott és egész Európában ked-
velt faházak nálunk készülnek. Magyarországon 
szintén sok található belőlük.

A legfontosabb feladatunknak a lakosság lé-
lekszámának a megőrzését tartom. Ez azon-
ban csak munkahelyteremtéssel valósítható 
meg. Nagyon szép helyen vagyunk, a bácskai 
löszhát északi csücskén, csodálatos természe-
ti adottságokkal.

A lakosság vegyesen reagált a várossá nyil-
vánításra. De a nagy többség örült. Bízunk ab-
ban, hogy valamivel több támogatást kapunk, 
és abban is, hogy városként könnyebb lesz 
működő tőkét idecsábítani. És számít a „sta-
tus quo”, a rang, hogy várossá váltunk. Szeret-
nénk termálfürdőt fejleszteni. Vízügyi engedé-
lyes termálkutunk van, 42 fokos termálvízzel; 
ezért gyógyvízzé minősíthető. Ehhez befekte-
tőt várunk.

Augusztus 15-én tartjuk Szent Joa-
chim, a templom és a település védőszentje 
neve napja környékén a Mélykúti Napok meg-
nyitóját, és most a város napját is.

Mezőkeresztes – Dr. Dózsa György Béla
– Azért éreztük fontosnak, hogy pályáz-
zunk a városi címért, mert úgy látjuk, ez el-
ismerése annak a munkának, amit eddig 
végeztünk, és ösztönző lehet a jövőben. Az el-
múlt két ciklusban jól tudtunk haladni, első-
sorban az infrastrukturális fejlesztésekben: 
megújítottunk egy üzletsort, elkezdtük a falu-
belső átalakítását, parkolót, fedett piacteret, 
új gyermekorvosi rendelőt építettünk, tata-
roztuk a régi orvosi rendelőt, héttantermes 
iskolabővítésre került sor, a több mint száz-
éves, erre a célra létesült polgármesteri hi-
vatalt is felújítottuk és helyi védelem alá he-
lyeztük. Elkészült a szennyvízhálózat, most 
folyik az utak rendbe hozása. Mezőkeresztes 
először 1456-ban kapott városi rangot V. Lász-
lótól, azonban valamikor a XIX. század vége 
felé, az 1848-as szabadságharcban betöltött 
szerepünkért elvették tőlünk ezt a címet. 

A település épített értéke a polgármes-
teri hivatal, a műemlék templomaink, va-
lamint a Hoffmann-kúria, ahol egykor 
Munkácsy Mihály is megszállt, és alkotott.  
Itteni születésű Fekete Gyula író, a kétsze-
res Kossuth-díjas Koncz Gábor színművész. 
Gyönyörű az összeboruló japánakác faso-
runk. A Millennium évében Petőfi -szob-
rot avattunk, az országban másodikként 
emelt a település Kossuth-szobrot. Nem köz-
ismert esemény a súlyos vereséggel végződő 
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keresztesi csata, amely 1596. október 25–26-án 
zajlott a Miksa főherceg vezetése alatt álló 
császári, magyar és erdélyi hadak, valamint 
III. Mohamed szultán serege között. Ez lesz 
majd a város napja, amikor a díszpolgári cí-
met és elismeréseket is átadjuk. 

Falumegújítási pályázatot nyertünk, kérdés, 
hogy viszonyul a várossá váláshoz a pályázati 
rendszer. Reménykedünk abban, hogy a rész-

ben tulajdonunkban lévő mezőkövesdi volt ka-
tonai repülőtér fejlesztése is megindul és szá-
munkra is előnyös változást hoz.

4400 lakosunk van. Még most ismerke-
dünk a város elnevezéssel. Az ünnepséget 
az augusztus 20-át követő héten tartjuk. 

Nem megtagadva a gyökereket, mégis fon-
tosnak érezzük, hogy a hazai, 329 városból álló 
közösségnek részei vagyunk. Ez elismerés, di-
cséret és egyúttal felelősség is, és jó értelemben 
vett rivalizálás a környező településekkel.

Pacsa – Henczi Zoltán László
– Célba értünk, bár ez volt az első pályáza-
tunk. Azért éreztük fontosnak, mert vissza-
gondolva akár ötven évvel ezelőttre is, Pacsa 
mind munkahely, mind közigazgatás, mind 
vendéglátás szempontjából mindig körzet-
központ szerepet töltötte be a megyében, 
mert földrajzilag a Zalaegerszeg–Nagykani-
zsa–Keszthely háromszög közepén találha-
tó. Az ötvenes évekig járási székhely volt a te-
lepülésünk, és bár ez megszűnt, a fejlődésünk 

folyamatos maradt. Nálunk minden út por-
talanított, aszfaltútjaink vannak, a település 
több mint kilencven százaléka rácsatlako-
zott a csatornahálózatra. 

1900 lakosunk van. Fontosnak tartjuk, hogy 
2007. október 15-én megalakult Pacsán a több-
célú kistérségi társulás, 19 település csatla-
kozott hozzánk. Összességében a 20 telepü-
lés létszáma 11 ezer fő. Miután a központ 
mi vagyunk, lett okmányirodánk, bankfi ó-
kunk, a regionális munkaügyi hivatal Zala 
megyei irodájának a kirendeltsége is itt mű-
ködik. Ez az itt lakóknak és a tágabb környe-
zetnek a komfortérzetét és kényelmét  szolgál-
ja. Sajnos a munkahelyteremtésre a gazdasági 
válság rányomja a bélyegét, de előrehaladott 
tárgyalásokat folytatunk egy élelmiszer-fel-
dolgozó üzemmel, amely nagy valószínűség-
gel Pacsára települ és a környék foglalkozta-
tottságát növeli. 

A várossá válásnak kötelezettségei és elő-
nyei is vannak. Kötelezettség például, hogy 
gyámhivatalt kell működtetni, aljegyzőt kell 
foglalkoztatni, építési hatóságot létrehozni, és 
nem biztos, hogy kapunk annyi állami nor-
matívát, amely ezt fedezi. Előny, hogy nem 
Zalaegerszegre kell utazni a húsz telepü-
lés lakóinak, például egy okmányirodai te-
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endő elintézéséért. Az emberek komfortját, 
kényelmét szeretnénk növelni. Persze nem 
mindenki örült, volt, akinek „savanyú a sző-
lő”. De a mi munkánkat soha nem lehet úgy 
elvégezni, hogy mindenki megelégedett le-
gyen. Számomra viszont nagy öröm, hogy 
sikerült. A városavató ünnepség szeptember 
5-én lesz, az általános iskola udvarán. Az ok-
levelet Kiss Péter miniszter úr adja át, a vá-
ros kulcsának átnyújtására pedig Mannin-
ger Jenőt, a megye országgyűlési képviselőjét 
kérjük fel. 

Rácalmás – Schrick István
– Másodszorra sikerült! Tavaly döntötte el a rác-
almási képviselő-testület, hogy pályázunk, akkor 
nem kaptuk meg, idén beadtuk újra. Hogy miért? 
Azt akartuk, hogy kívülállók szakmai szemmel 
ítéljék meg, hogy a fejlődésben hol áll a telepü-
lésünk. Másrészt ha jön majd az önkormányza-
ti reform, akkor talán más – jobb – elbírálás alá 
esik egy város, mint a nagyközség. Az intézmé-
nyi ellátottság az, ami nagy kihívás a számunkra. 
4400 lakosunk van, és folyamatos a betelepülés. 
Jó a közlekedési lehetőség, hiszen Budapest egy 
órányira van az M6-oson. Duna-parti település 
vagyunk, szép ófalu-résszel, a 380 hektáros, or-
szágosan védett rácalmási Nagy-szigettel, jó a le-
vegő, és közel vagyunk Dunaújvároshoz is. Most 

bővítettük az óvodát, következik az iskola felújí-
tása, modernizálása, amelyre 240 millió forintot 
fordítunk. Szükséges a bölcsőde beindítása, a fi a-
tal szülők nagyon várják.

Büszkék vagyunk a szép rác templomunk-
ra, a Nemzeti Múzeum egyik nagy adományo-
zójának, Jankovich Miklósnak a kúriájára, ame-
lyet az elmúlt években mintegy egymilliárd 
forintért, uniós támogatás segítségével újítot-
tunk fel. Ökoturisztikai és rendezvényközpont 
működik benne. A terveink között, ha sikerül 
pályázati támogatást kapnunk, a 38 fokos ter-
málvizünk hasznosítása szerepel. 

Lokálpatrióta közösség él nálunk, és öröm-
mel fogadták a várossá nyilvánítás hírét. Mesz-
sziről indultunk, mert a rendszerváltás idején 
nem voltunk fejlettek az infrastruktúra terén, 
ma pedig már teljes, a csatornától a kábelté-
véig. A település neve onnan ered, hogy a tö-
rökök elől menekülő rácok telepedtek meg itt 
is az 1600-as évek végén, ám amikor az I. világ-
háború után Jugoszláviát megalapították, a ki-
rály visszahívta őket. Augusztus 21-én nagy 
ünnepséget tervezünk a várossá válás alkal-
mából, gazdag kulturális programmal. Ven-
dégünk ebben az évben Abasár lesz, hogy 
hagyományaikkal, ételeikkel és boraikkal be-
mutatkozzanak. 

Sajóbábony – Nagy Imre
– Sajóbábony 3000 fős település a Sajó völgyében; 
Miskolc északkeleti szomszédja. Közel 700 éves, 
de az őskőkori leletek feltárása óta tudják, hogy 
nagyon régen emberlakta hely, a terület ma ré-
gészeti védelem alatt van. Öt részből áll: az ős-
lakosság által épített ófaluból,  az 1950-ben épült 
lakótelepből, a lakótelepről kitelepülők által lét-
rehozott új és legújabb telepből, valamint a kül-
területen elhelyezkedő ipari parkból. Jelen-
leg a SVIP területén 61 vállalkozás működik és 
több mint 1000 főt foglalkoztatnak. 

A sajóbábonyi településfejlesztést csúcsra já-
ratták az egymást követő önkormányzatok. A tel-
jes infrastruktúra kiépítése, az önkormányzat 
intézményeinek színvonalas működése, az egy-
re több munkalehetőség biztosítása, ezzel 
együtt a vállalkozási lehetőségek bővítése, 
mind a civil szervezetekkel, mind a Vegyipa-
ri Parkkal való jó együttműködés és a szlovák 
testvérkapcsolatok erősítése is bizonyítja, hogy 
ez a nagyközség eséllyel indulhatott már első 
alkalommal a városi pályázaton.  

Az önkormányzat gazdálkodására és stabi-
litására mindig ügyelt, ezért a tárgyi feltételek 
teljesülését könnyebb volt biztosítani a várossá 
nyilvánításban, mint a biztonság szavatolását, 
vagy a politikai intézkedések visszahatását, a la-
kossági elégedettséget. A várossá nyilvánítás hí-
re a legtöbb sajóbábonyi polgárban büszkeséget 
váltott ki, de az örök elégedetlenkedők fanyalog-
tak. Az új város vezetése tettre kész és várja a vá-
ros adta lehetőségek megvalósítását. A városavató 
után – amely 2009. szeptember 26-án lesz – a dol-
gos hétköznapokban a városfejlesztési koncep-
ciónak megfelelően a lakópark, a közösségi és 
városháza kialakításának, az ipari park továb-
bi fejlesztésének és támogatásának, a lakossági 
közbiztonság erősítésének szenteli idejét és ener-
giáját. Természetes, hogy az új helyzet, a városi 
rang adta érzelmi kötődés segít abban, hogy a la-
kossági összefogást, az együttgondolkodást és 
cselekvést erősíteni tudjuk.     

RácalmásVeszprém megye

Tolna megye

Pest 

megye

Bács-

Kiskun

megye
Somogy

megye

Komárom-Esztergom

megye

Sajóbábony

Szlovákia

Heves 

megye
Hajdú-

Bihar

megye

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

megye
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Helyzetkép

Újkígyós – Szebellédi Zoltán
- Harmadik alkalommal kezdeményeztük a vá-
rosi cím elnyerését. Az előző képviselő-testü-
let döntött a beadásról, az új megerősítette 
ezt. Településfejlesztési egyetemi szakembe-
rek biztattak a pályázásra. Akkor vélemény-
nyilvánítást kértek a lakosságtól, és a többség 
támogatta a kezdeményezést. Büszkék lehe-
tünk a városi címre és büszkék lennének erre 
őseink is, hiszen az 1815-ös újratelepülése óta 
– elődeink és a ma itt élő polgárok becsületes, 
kitartó munkájának köszönhetően – Újkígyós 
napjainkig töretlenül fejlődik. A városi cím ado-
mányozása egyrészt ennek a munkának az el-
ismerése, másrészt a bizalom kifejezése, misze-
rint Újkígyósnak van jövője, jelentős szerep vár 
ránk a térség és Magyarország megújulásában. 
Kiváló infrastrukturális fejlettséggel rendelke-
zünk. Víz, gáz, villany, aszfaltozott út, szélessá-
vú informatikai hálózat (internet, kábel tv, IP te-
lefon elérhetőség biztosítása) 100 százalékos, 
szennyvízcsatorna 90 százalékos lefedettségű, 
már elkészült. Újkígyós a megyei térséget fi gye-
lembe véve mindig meghatározó település volt. 
2008-ban 5626-an éltek a nagyközségben. 

 A lakosság többnyire örömmel fogadta a város-
sá nyilvánítást, büszkék a városi cím elnyerésére. 
Átfogó városfejlesztési stratégia kialakítása a kö-

vetkező lépés, amit szeretnénk megvalósítani: a pi-
ac korszerűsítését, az egészségház felújítását, a te-
lepülésközpont fejlesztését, az új óvoda építését. 
2010. augusztus 20-ra tervezzük egy, az elődök-
nek is emléket állító díszkút kialakítását (Hazavá-
ró emlékkút – Gera Katalin alkotása). A városi cím 
adományozása önmagában most nem jelent je-
lentős nagyságrendű forrásbővülést, de feladat-
többletet sem. Előny lehet: néhány 10 millió fo-
rinttal nőhet a település állami támogatása; voltak 
olyan pályázatok, amelyeken eddig csak városi 
címmel rendelkező települések vehettek részt. 
Nő a település presztízse, ami remélhetőleg hoz-
zájárul ahhoz, hogy munkahelyteremtő beruhá-
zást tudjunk a településre „csalni”. 2009. augusz-
tus 19-én lesz a városavató ünnepség, a szokásos 
augusztus 19-20-i rendezvénysorozat keretében, 
azt némileg kibővítve.

Vép – Varga Gyula
– Vép első alkalommal pályázott és nyerte 
el a városi címet. Azt gondoltuk, hogy a nagy-
község a fejlődéstörténetének olyan szaka-
szába érkezett, amikor már érdemes volt 
pályázni. A dolgozatunkban őszintén leír-
tuk a fejlődési ütemet, elért eredményeinket, 
ami jellemezte nagyközségünket.

Vépen régóta teljes az infrastruktúra, mű-
ködik a kábeltévé, a kábeltelefon, a szélessávú 
internet. Van középiskolánk, 8 osztályos általá-
nos iskola és művészetoktatási intézményünk, 
valamint óvodánk, helyi rendőrőrsünk. Két 
védőnői körzetben két védőnő látja el a gyer-
mekeket. Az idősek nappali ellátását szolgá-
ló klubbal rendelkezünk, két háziorvos, gyer-
mekorvos és fogorvos is működik.

Településünk állandó lakóinak száma 
3550 fő, ám 4000 felett van azok száma, akik 
életvitelszerűen itt élnek, de Szombathelyre 
jelentkeztek be, az ottani kedvezmények re-
ményében. 

Megszépültek intézményeink. Most újít-
juk fel az általános iskolát 231,5  millió forint-
ból. Minden utunk portalanított, jelentős része 
aszfaltos. Az utcák legalább egyik felén járda 
van. Büszkék vagyunk a 78 házhelyet magá-
ban foglaló új lakóparkunkra, de ugyanennyi-
re az ipari óriásainkra, a  SAB Kft.-re és a Ga-
lambos Trans-ra.

Az előbbi városunk nyugati, az utóbbi 
vállalkozás pedig az északi kapuja. Kele-
ten pedig most épül Vas megye első  bi-
oetanol üzeme. Büszkék vagyunk arra is, 
hogy az első szélerőmű Vép közigazgatá-
si területére esik, melyből városunk jelen-
tős mértékben profi tál.

Megvalósítottuk az elővárosi autóbusz-köz-
lekedést Szombathely és Vép között.

Nagy örömmel fogadta a lakosság a dön-
tést, és az utolsó falunapunkat ebben az öröm-
mámorban bonyolítottuk le, mintegy 2000 fő 
jelenlétében.

Folytatjuk az utak aszfaltozását, a járdák 
korszerűsítését, a település további fásítását, 
az újabb házhelyek kialakítását. Abban se-
gít a városi rang, hogy többet és nagyobb ér-
tékben tudunk reményeink szerint pályáz-
ni. A városavató ünnepséget augusztus 15-én, 
szombaton tartjuk. �

Újkígyós

Románia
Csongrád megye

Jász-Nagykun-Szolnok 

megye

Hajdú-Bihar megye

Vép

Szlovénia

Ausztria

Zala megye

Veszprém 

megye

Győr-Moson-Sopron megye



13www.toosz.hu | ÖNkormányzat2009. július–augusztus

Arcok

– Kézenfekvő lenne a fi út kérdezni, mit tanult az édes-
apjától, de én megfordítom a kérdés irányát: van-e va-
lami, amit az apa tanult el a fi ától?

– Pásztor Béla (P.B.): Először is meg kell mon-
danom, nem örültem, amikor a fi am polgármes-
ternek jelentkezett. Nem mintha nem tartanám 
gyönyörű mesterségnek, csak azt szerettem 
volna, ha ő nem olyan családi életet él, mint 
én, hanem nálamnál több időt tud szánni a fe-
leségére, gyerekeire. Próbáltam lebeszélni, de 
makacs volt, nem hagyta magát. Pedig láthat-
ta, ők hogy’ nőttek fel, milyen keveset voltam 
otthon, az édesanyjuk vállát nyomta a család 
minden gondja, baja. Azt hiszem, nem lehet jó 
polgármester az, akinek nincs ilyen hátorszá-
ga. De hát ez nem egészen igazságos szerep-
osztás, ezért szerettem volna, ha a fi am más pá-
lyát választ. Ami magát a kérdést illeti: igen, 
tanultam tőle. Tetszik nekem az az igényesség, 
ahogy a környezetét kezeli, az elszántsága a te-
lepülés szebbé tételében, a szoborállítási prog-
ramja, a község múltbeli értékeinek megőrzése, 
megbecsülése, s az a törekvése, ahogy az embe-
rekben igyekszik tudatosítani idetartozásukat. 
Erre szükség is van, hiszen Erdőkertes mind-
össze százéves település.

– Mit tanult a fi ú az apjától, azon kívül, hogy a pá-
lyaválasztásban nem hallgatott a szavára, vi-
szont „hallgatott” a példájára?

– Pásztor László (P.L.): Érdekes, ha egy kovács-
nak, orvosnak vagy ügyvédnek a fi a viszi to-
vább a mesterségét, nem tűnik föl senkinek, sőt 
természetesnek veszik, ha a fi ú követi az apját, 
eltanulja tőle a mesterfogásokat, magatartásfor-
mákat. Igaz,  polgármester „csak” 3200 van, s ke-
vés a miénkhez hasonló példa. Én mindent tőle ta-
nultam, s nemcsak a mesterfogásokat, az erőmet 
is az ő példájából merítem. Amiben számomra 
nem is a több évtizedes kitartása a legfontosabb, 
hanem az, hogy szeretettel csinálja. Szerintem 
enélkül az ember hamar kiégne, elfásulna. Em-
lékszem, egyszer december 24-én este hívta föl 
zaklatott hangon valaki, épp készültünk a kará-
csonyi gyertyák meggyújtására, ő végtelen türe-
lemmel végighallgatta az illető panaszait.

– Az apának értelemszerűen több az eredménye, de a fi ú 
biztosan modernebb, inkább használja a korszerű 
technikát, az internetet. Ugye?

– P.L.: Lehet, hogy többet használom, de 
nem a technika a lényeg. A legmodernebb tele-
fonban is ugyanaz a hang szól, ugyanaz az em-

ber beszél, az e-mail, az internet mögött is ott 
van az ember. Az számít és a kapcsolatok őszin-
tesége, minősége.

– Veresegyház és Erdőkertes szomszédvárak, segí-
ti-e a veresegyházi polgármester az erdőkertesit?

– P.B.: Ha kér segítséget, segítek, ha tudok, 
de ez az ország minden olyan polgármesteré-
re érvényes, aki fölhív telefonon és tanácsot 
vagy segítséget kér. De az is nyilvánvaló, hogy 
csak segítséggel senki nem tud talpon marad-
ni. Ha érti a dolgát, sikeres lesz, ha nem, el-
bukik. A fi am – és az édesanyja is – először 
rossz néven vette ezt a túl kategorikus véle-
ményt, de azóta is önállóan járja az útját, s 
amit eddig tett, azt csak elismeréssel tudom 
illetni. Ebben a rokoni kapcsolatnak nincs 
szerepe, legfeljebb annyi, hogy belül jobban 
örülök a sikereinek. Ha nem tetszene egy-egy 
döntése, lépése, megmondanám. Családos 
ember, örülök, hogy megtalálta a párját, így 

Meglehetősen ritka, hogy egy családban két polgármester is van: apa és fi a. Az apa, 

Pásztor Béla az országban egyedülálló módon 44 éve áll Veresegyház élén, 1990-ig ta-

nácselnökként, azóta pedig polgármesterként. A fi ú, Pásztor László második ciklusban 

a szomszédos Erdőkertes polgármestere, amely településen mindketten élnek. 

Pásztorok
Veresegyház és Erdőkertes „pásztorai”
Szerző: Szále László újságíró
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neki is megvan a biztos, segítő otthoni hátor-
szága. Nagyon jó, hogy a hivatalban is tehet-
séges fi atalokkal vette körül magát, és ő ma-
ga is tehetséges ember. Emellett van erkölcsi 
tartása, őszinte, nem önző, a javakat a közös-
ség szolgálatában használja – ez nagyon jó, 
de egyben családi követelmény is.

– P.L.: Nem tudom, hogy ezt a mesterséget 
tanulni kell, vagy esetleg bizonyos dolgok ge-
netikailag is öröklődnek, mindenesetre apai 
ágon a családban mindenki a közösségért te-
vékenykedő ember volt, dédapák, nagyapák, 
nagybácsik, s ezt a mentalitást én is igyekszem 
továbbadni a gyerekemnek, unokahúgomnak. 
Viszem őket magammal mindenhová, hogy él-
ményeket gyűjtsenek, hogy fi gyeljék az embe-

reket, lássák a sorsukat, s érezzék, közük van 
hozzájuk. Ha motorral végigmegyünk kis bor-
sodi falvakon, ahol már a megjelenésünk is ese-
ménynek számít, látjuk a kíváncsi tekintete-
ket, mögöttük a sok reménytelen sorsot, úgy 
érzem, ezeket az élethelyzeteket nekik át kell 
élniük. Emlékszem, négyéves lehettem, ami-
kor apám elvitt magával, valami irdatlan nagy 
Volvo erőgép kerekei alá kellett köveket vin-
ni. Féltem a nagy géptől, de nem volt mese, 
apám szólt, nekem is vinnem kellett.

– Van-e polgármesteri ars poeticájuk?
– P.L.:  A jó polgármester gazda és plébános 

egyszerre. A gazda azt jelenti, hogy szükség ese-
tén vasárnap is menni kell, meg esőben is, hóban 
is, ha tűz üt ki, akkor is. A plébános azt, hogy az 
emberek lelki békéjéhez is hozzá kell járulni, ha 
lehet konkrét segítséggel, vagy legalább meghall-
gatással, jó szóval, empátiával.

– P.B.: 1965-ben lettem először tanácselnök, 
26 éves koromban. Akkor egy újságíró megkér-
dezett erről, s én kicsit patetikusan azt feleltem – 
amit ma is vállalok –: köszönöm élet, hogy szol-
gálhattalak.

– A miniszter szóban is a szolgálat eszménye jelenik 
meg, de azért az efféle pozíciók hatalommal is járnak. 
Egy polgármesternek ma mekkora hatalma van, meny-
nyire ura önmagának, illetve mennyire foglya a kö-
rülményeknek, az országos nagypolitikának és a he-
lyi kispolitikának?

– P.B.:  Aki nem akar ura lenni cselekede-
teinek, annak nem szabad ilyen feladatot el-
vállalnia.

– P.L.: Én olyan hadvezérnek képzelem a pol-
gármestert, ki azt kiáltja, hogy „utánam” és 
nem azt, hogy „előre”. Felelősséget kell vál-
lalnia mindenért. Én mindenről tehetek, ak-
kor is, ha nem tehetek róla.

– Ez így nem egészen igazságos…
– P.B.: Nincs arányban a feladat- és a jog-

kör. A gazdasági és a törvény adta lehetősé-
gek messze alatta maradnak azoknak az el-
várásoknak, amelyeket a község, a közösség 
támaszt a polgármester iránt. Ezt az arányta-
lanságot minden politikai erő észlelte az el-
múlt húsz évben, de egyik sem tudott (akart) 
érdemben változtatni rajta.

– P.L.: A jó működéshez döntésképesség 
kell és erő. Ebben nagy a polgármesterek de-
fi citje. A nagypolitika eldönti, mennyi pén-
zed van, nem törődik a feladatok mennyisé-
gével, a helyi lakosság jogos – de legalábbis 
érthető – igényeivel. 

– Ha ilyen nehéz, akar-e ön is polgármester lenni, 
akár negyven évig?

– P.L.:  A rövid válaszom az, hogy igen. 
De csak akkor, ha úgy érzem, ugyanaz vagyok, 
aki 1998-ban voltam, amikor először választottak 
meg önkormányzati képviselőnek.

– Amikor apja tanácsa ellenére elindult a választáson, 
mit gondol, mivel nyert?

– P.L.: Először egyértelműen a nevemmel, 
vagyis apám hírnevével nyertem, bár azt hi-
szem, a kampányom is színvonalasabb volt, 
mint a többieké. És nyilvánvalóan szerepet ját-
szott az is, hogy emberek változást akartak, a bi-
zalmukat belém helyezték, úgy érezték, a vá-
rakozásaikat én fogom valóra váltani.

Pásztor Béla 1938. február 27-én született Ipolybalogon. 1946 tavaszán – a deportálások idején – családja 
Magyarországra menekült. 1948-ban költöztek Erdővárosra, a mai Erdőkertesre. Az általános iskolát Erdővá-
roson végezte, érettségit Ráckevén tett az Ady Endre Gimnáziumban. Érettségi után szerszámkészítő szak-
munkás bizonyítványt szerzett, majd Budapesten politikai főiskolai és tanácsakadémiai oklevelet. 1959-től 
szerszámkészítőként, 1960-tól üzemdiszpécserként, 1963-tól üzemvezetőként dolgozott. 1964. január 1-én lett 
Veresegyházon a művelődési ház igazgatója, 1965. szeptember 1-től 1990-ig pedig a település tanácselnöke 
volt. 1990-től polgármester. Tagja a TÖOSZ elnökségének, a Magyar Faluért Kuratóriumának, a Szlovák–Ma-
gyar Határon Átnyúló Kormányközi Bizottságnak, elnöke a Veresegyházi kistérség tanácsának. 
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– Bízott abban, hogy sikerül győznie?
– P.L.: Igen, bár olykor voltak kétségeim, hi-

szen „zöldfülűként” négy tanult, tapasztalt em-
berrel kellett megmérkőznöm, köztük az addigi 
polgármesterrel.

– A második ciklusban már biztosabb volt a dolgában?
– P.L.:  A válaszom itt is igen. Úgy érzem, az első 

ciklusban nőttem fel a feladathoz, a másodikban 
következetesebb lettem, és meg voltam győződve 
róla, hogy a közösen elért eredmények önmagu-
kért beszélnek. Megmondom őszintén, azt gon-
doltam, én mindent megtettem, s az nem lehet, 
hogy ez nem elég az újraválasztáshoz.

– Milyen arányban nyert?
– P.L.:  Az első ciklusban ötven százalékot 

kaptam, a másik négy jelölt kapta együtt a má-
sik ötvenet. A másodikban a szavazatok két-
harmadát nyertem el, a maradék harmadon 
osztozott a Fidesz és az MSZP jelöltje.

– Mire legbüszkébbek működésük eredményei kö-
zül, bár nyilván nehezebb válaszolni annak, akinek 
44 évre kell visszatekintenie.

– P.L.:  Számomra a faluház a legfontosabb. Ez 
mindenki temploma, a település emblémája. A pol-
gármesteri hivatal a gondok háza, ez pedig az örö-
möké: a könyvtáré, a művelődésé, a közösség-
építésé. Tudnék fölsorolni nagyobb volumenű 
beruházásokat, többe kerültek az utak, az óvo-
da, az iskola, de a legfontosabb épület számom-
ra mégis ez. Előtte van egy gyönyörű kút, mely 
több mint hatmillió forintba került, s ez az egyetlen 
olyan beruházás, amelyre nem kértem pénzt sen-
kitől, azt akartam, hogy ez szimbolikusan is a köz-
ségé legyen, és mindenki magáénak érezhesse.

– P.B.: Veresegyház jóval nagyobb és gazdagabb 
település, az emberek az elmúlt évtizedekben kétke-
zi munkával is sokat dolgoztak azon, hogy az alap-
intézmények megszülessenek. Később az ingatlan-

eladásokból és az iparűzési adókból befolyt több 
pénz lehetővé tette, hogy egy új, nagy iskolát meg-
álmodjunk és létrehozzunk. A valóság is szorított 
erre, hiszen a rohamosan növő lakosságszám meg-
követelte, hogy megépítsük a Mézesvölgyi Általá-
nos Iskolát. Nekem ez a legkedvesebb. A ma már 
Ybl-díjas Zsigmond László tervezte, aki húsz éve 
kezdte itt fi atalon építészi pályáját, s munkássága 
rányomta bélyegét Veresegyház arculatára, s nagy 
hatással volt a környező települések építészetére 
is. Az iskola mellett másik szívügyem a főtér új és 
meghatározó épülete, a szintén Zsigmond László 
tervezte Innovációs és Gazdasági Központ, mely 
kulturális és közösségi centruma a városnak. Ke-
vésbé látványos, de büszke vagyok az út- és csator-
nahálózatunkra, az ipartelepítésre, a helyi vállalko-
zások számának növekedésére és a termálvizünk 
gazdasági felhasználására is.

– Mi a legfontosabb jövőbeli céljuk?
– P.B.: A fő cél eddig is az volt, és az is marad, 

hogy a sok helyről, különböző időkben idetele-
pült embertömegből közösség váljon.

– P.L.: Erdőkertesen a közösség „összegyúrása” 
még nehezebb, hisz lényegében nincs őslakossága, 
nincs vagy kevés a tradíciója. Itt mindenki „gyütt-
ment”. 1956-ig nem is önálló település, hanem 
Veresegyház része. Az 1920-as években jómódú 
pesti polgárok „fedezték fel” maguknak, s építet-
tek itt nyaralókat. A harmincas években az úgy-
nevezett munkásarisztokrácia képviselőivel bő-
vült a kör, a hetvenes években pedig nógrádiak, 
szabolcsiak, borsodiak jöttek a fővárosba mun-
kát vállalni, az agglomerációban laktak, s aztán 

végleg letelepedtek, itt maradtak. Az utolsó hul-
lámot a rendszerváltás után a városból kiköltö-
zők jelentik, akik vágytak a még viszonylag olcsó, 
csendes, de még városias levegőre, miliőre.

– Nem lehet, hogy azért nehéz az egységes lokálpat-
rióta érzület kialakítása, mert – különösen Veresegy-
ház – túl gyorsan fejlődött?

– P.B.: Nem hiszem, hogy van bármilyen 
mérce, amivel meg lehetne állapítani, hogy túl 
gyors-e a fejlődés. A városok története mind azt 
mutatja, hogy a lehetőségek függvényében hol 
gyorsan, hol lassan fejlődnek. Itt meghatározó 
volt a főváros közelsége, a homokon termeszt-
hető szőlő, a hatvanas években adott kedvez-
ményes OTP-kölcsönök, melyek a nagy igény 
miatt a településeket parcellázásra ösztönöz-
ték. Az emberek előbb hétvégi nyaralókat épí-
tettek, a kilencvenes években megindult a la-
kóházépítés, vagy a már meglévő nyaralókat 
fejlesztették tovább lakóházzá. A több em-
ber több adót fi zet, és persze több szolgál-
tatást igényel, gazdagabb választékot, fris-
sebb árut. A vállalkozók nyereségéből is több 

Dr. Pásztor László 1974. december 25-én született, Budapesten. Általános iskolába Erdőkertesen járt, Vácott 
a Madách Imre Gimnáziumban érettségizett 1993-ban, majd elvégezte a Budapesti Államigazgatási Főisko-
la igazgatásszervezői szakát, és  2006-ban szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi karán. Még 
ugyanabban az évben közigazgatási szakvizsgát tett, 2008-ban pedig közbeszédíró mesterkurzust végzett. 
1998 és 2002 között Erdőkertesen települési képviselő, 2002-től polgármester. Titkára a Veresegyházi Kistér-
ség Önkormányzatai Többcélú Társulásának és tagja az Erdőkertes Közbiztonságáért Kiemelten Közhasznú 
Alapítvány Polgárőr csoportjának.P
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jut a közösbe, amiből lehet – és persze kell is – 
fejleszteni az oktatást, az egészségügyet, az inf-
rastruktúrát. 

– Van-e valami, amit megbántak, amit ma hibának, 
tévedésnek tartanak?

– P.B.: Természetesen, aki dolgozik, az hibázik 
is. Van, amit megbán az ember, de mi azt hiszem, 
olyan fából vagyunk faragva, hogy nem hordoz-
zuk túl sokáig a rossz döntések terheit. Van elég 
cipelni való mindig a jelenben is. Meg aztán úgy 
véljük, minden rosszban van jó is, s mi azt keres-
sük. Ami történt megtörtént, azt nézzük, hogy le-
het innen továbblépni, s az esetleges hiba követ-
kezményeit a közösség javára fordítani.

– P.L.: Valóban, a kudarcból is jöhet jó. Emlék-
szem olyan esetekre, amikor nem fogadták el a ja-
vaslatomat, akkor bosszantott, de később örültem 
neki, hogy nem lett igazam, mert még jobb ered-
ményt sikerült így elérnem. Egy polgármesternek 
rengeteg mindent alá kell írnia. Én még ragaszko-
dom hozzá, hogy minden levélen, aktán legyen 
ott kék tintával a kézjegyem és a zöld pecsét. Le-
het, hogy erről előbb-utóbb le kell szoknom, de 
most még úgy érzem, ez is a személyes kontak-
tus része. A szignóm „krikszkraksza” voltakép-
pen három betű: VPL. Sokan spekulálnak, hogy 
vajon az ott elől a P.L. előtt a doktori címemet je-
lenti-e vagy valami mást. Elárulom, az a V a „vic-
tory”,  a győzelem – titkos – jele, amellyel magamat 
is ösztökélem újabb és újabb győzelmekre.

– A pályafutásukban a hasonlóságok mellett vannak kü-
lönbségek is. A legjelentősebb talán az, hogy a tanács-
elnöknek váltania kellett, amikor az egypárti diktatúra 
megbukott és demokratikus rendszer alakult ki Ma-
gyarországon. A fi ú pedig lényegében beleszületett a de-
mokráciába. Könnyű vagy nehéz volt a váltás?

– P.B.: Könnyű volt. Nincs lényegi különb-
ség a tanácselnöki és polgármesteri szerepkör 
között.

– De hát a tanácselnöknek hatalma volt, az önkor-
mányzatban pedig a hatalom a testületé, nem a pol-
gármesteré.

– P.B.: Talán azért látom hasonlónak, mert en-
gem akkor sem a hatalom érdekelt, hanem az em-
berek segítése és a falu fejlődése.

– Ezt 1990-ben mások is így gondolták?
– P.B.:  A rendszer változott, de az emberek cél-

ja, hogy az életük egyre jobb legyen, nem. Ami-
kor ’90-ben jöttek hozzám a település politikai 
hangadói, hogy beszéljünk a jövőről, és utasítot-
tak, hogy fejezzem be a kisajátításokat, azt mond-
tam nekik: nem, majd az emberek eldöntik, jó-e 
ez nekik, vagy sem. Én csak hozzájuk akarok iga-
zodni, senki máshoz. Függetlenként 83 százalék-
kal nyertem, az akkor legnagyobb párt, az MDF 
jelöltje 17 százalékot kapott.

– Mi a hosszú távú polgármesterkedés titka?
– P.L.: Erre nem nekem kéne felelnem, de 

apám példájából tudom, a legfontosabb, hogy 
mindig az emberek szemébe tudjunk nézni. 
Ha valamit elrontok, elmulasztok egy ha-
táridőt stb., nem játszhatom a csalhatatlan 
főnököt, hanem be kell ismernem a hibá-
mat, és bocsánatot kell kérnem a kollégák-
tól. Mindig meg kell mondani az igazat, nem 
szabad letagadtatni magamat, ha nem érek 
rá, nem ajánlatos valamiféle, akár jóhisze-
műségre épülő hazugságspirálba belemen-
ni, az csak rossz vért szülhet. Hiteles ember-
nek kell maradni.

– Mi a következő időszak legfontosabb projektje a két 
szomszédvárban?

– P.L.: Erdőkertesen minél több és minél for-
róbb vizet találni, hogy a geotermikus energiá-
val fűthessük a közintézményeket, egyházi épü-
leteket, gazdálkodó szervezetek létesítményeit 
és lakásokat is. Félmilliárdos beruházásról van 

szó, minden attól függ, milyen vizet tud a kút 
produkálni. A fúrások nemsokára elkezdődhet-
nek, most várjuk a vízjogi létesítési engedélye-
ket. A település adottságai miatt nálunk az ipar-
telepítés nem megy, nekünk nem a bevételek 
növelésére, hanem a kiadások csökkentésére kell 
koncentrálnunk. S ami most esetleg luxusberu-
házásnak tűnik, azon hosszú távon sokat spórol-
hatunk. A másik nagy cél a főtér átalakítása, to-
vábbfejlesztése.

– P.B.: A két hívó szó nálunk is a főtér és a 
meleg víz. Pontosabban most már gyógyvíz, 
mert nemrég átminősítették. Mi a termálvizet 
húsz éve használjuk, 34 intézményt fűtünk 
vele. Ezen a téren nincs több lehetőség, leg-
feljebb az ipari üzemek ellátása jöhet szóba. 
További ipari befektetők letelepítése egyéb-
ként továbbra is fontos célunk. Elsősorban 
azonban most a vizünk gyógyerejére koncent-
rálunk, egy gyógyszálló építésére már meg-
van a vállalkozó, 5 csillagos, 120 szobás szál-
loda lesz, saját stranddal. Sok fát is ültetünk, 
hogy a gomba módra kinövő új házaknak jó, 
természetes környezete legyen.

– P.L.: Mi is ültetünk már régóta évi 200-300 
fát, örülünk, hogy a példánk ragadós, úgy látszik, 
nemcsak a fi ú leshet el ezt-azt a papától.

– Azt már kérdeztem, akar-e a fi ú negyven évig pol-
gármester lenni, de azt még nem, hogy a papa hetven 
fölött szeretne-e még egy ciklust?

– P.B.: A családban ezt senki sem akarja, leg-
kevésbé a feleségem. Én egyelőre nem tudom el-
képzelni magam itthon ülő nyugdíjasként. Ő azt 
mondja, számtalan közösségi munkát vállalha-
tok akkor is, ha nem vagyok polgármester. Dön-
tés az enyém, de még nem született meg. Azt hi-
szem, a döntés igazából nem is az én kezemben 
van, hanem ahogy fi atal korom óta vallom: az em-
berek tudják, mit akarnak, „én csak hozzájuk aka-
rok igazodni, senki máshoz”.  �
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Adatok az iparűzési adóról
Az iparűzési adó „karrierje” a helyi adókról szó-
ló 1990. évi C. törvénnyel kezdődött meg. A töb-
bi helyi adóval együtt mára 14 százalékos súlyt 
ért el a GFS*-rendszer szerint, a hitelfelvétel és 
értékpapír-értékesítés nélkül országosan szá-
mított önkormányzati költségvetésben. A he-
lyi adókon belüli 85 százalékos súlya egyszerre 
impozáns és nyomasztó. Impozáns, mert ar-
ra utal, hogy a helyi adórendszer kialakítása-
kor egy igazán sikeres adónemet sikerült létre 
hozni, amelyet mára a települések meghatá-
rozó hányada bevezetett (Lásd: HO-jelentésün-
ket a 27. oldalon). Ugyanakkor nyomasztó, mert 
éppen a helyi adókról szóló jogszabállyal a tör-
vényhozó szándéka az volt, hogy a helyi sajá-
tosságokhoz jobban igazodó, diverzifi kált helyi 
adórendszerek alakuljanak ki, amelyekben a kö-

zös elem a két lábon állás, vagyis hogy a lehe-
tőségekhez mérten kiegyensúlyozottan adóz-
tatják a lakosságot és a vállalkozásokat. Ezzel 
szemben a lakosság, a választópolgárok helyi 
adóztatatása alig-alig nyer teret. A 2007-es ada-
tok tükrében a vállalkozói adóknak mintegy 
1/7-e a lakosság által fi zetett helyi adó.

Az iparűzési adó meghatározó súlya ugyan-
akkor mindenekelőtt a települések és az ország 
versenyképességét befolyásolhatja negatívan. 
Gondot jelenthet azért is, mert az 1990 után meg-
változott keretek között élesebben elkülönül a la-
kó- és a munkahely, miközben a lanyha lakos-
sági helyi adóztatás gyakorlatilag helyi források 
nélkül hagyja azokat a településeket, amelyek le-
mondanak a gazdasági és kereskedelmi terüle-
tek fejlesztéséről. Így végső soron a lakosságot 
úgy védik, hogy közben rájuk szabadítják, ami 
elől menekülnek, amikor például kiköltöznek 
egy városkörnyéki kistelepülésre. Ezeken a te-
lepüléseken megjelenő új lakossági szolgáltatá-

sok (bölcsődék, óvodák, iskolák, kommunális 
infrastruktúra stb.) így fi nanszírozhatatlanok-
ká válnak benzinkutak, gyorséttermek és hiper-
marketek vagy éppen üzemek beköltözetése nél-
kül. Nem nevezhető pozitív jelenségnek az sem, 
amikor településrészek, korábban egyesült te-
lepülések az iparűzési adóból való részesedé-
sük, a bevételek megosztása megoldatlanságá-
nak következtében válnak önállóvá.

Az iparűzési adó hátrányai között szokták 
megemlíteni azt is, hogy hatására nagyon jelen-
tős bevételi különbségek alakultak ki. Az adó-
bevételek területi, településtípusok szerinti kü-
lönbségei követik a gazdasági teljesítmények 
területi különbségeit. Módosíthatja ugyanak-
kor a bevételek mértékét az adó kivetésének 
kulcsa, a mentességek és a behajtás minősé-
ge. Az általunk készített interjúk (Lásd cikkünket 
a 22. oldalon) arról tanúskodnak, hogy mennyi-
re fontos ez az adó a kisebb településeknek is, 
milyen módon igyekeznek egyensúlyt tarta-
ni a helyi vállalkozások érdekei és a település 
bevételi szükségletei között. Települési szinten 
egy-egy évi sajátos bevételi helyzet, illetve a ki 
nem vetett adó miatt nehéz különbségeket 
megállapítani. Regionális szinten azt láthatjuk, 
hogy a legtöbb és a legkevesebb helyi adót be-
hajtó települések között 7-szeres, az iparűzési 
adóbevételek tekintetében pedig 8-szoros a kü-
lönbség. Ha a fővárost nem vesszük fi gyelembe, 
akkor a különbség az összes helyi adóra együt-
tesen számítva 1,9-szeres, míg az iparűzési adó 
esetében 2,2-szeres. Az egy lakosra számított 
bevételek különbségei kisebbek. Az összes he-
lyi adó esetében 4,8-szeres, míg az iparűzé-
si adó esetében 5-szörös. A városok esetében 
is csak a főváros fi gyelembe vétele okoz na-
gyobb eltérést, a főváros nélküli különbségek 
mind az összes adó, mind az egy lakosra vetí-
tett adóbevételek esetében a 2-szeres érték kö-
rül mozognak.

A Helyi Obszervatóriumban az ÖNkormányzat című folyóirat megbízásából intenzív 

munkába kezdtünk, hogy bemutassuk az iparűzési adóval kapcsolatos változásokat, 

azok települési hatásait. A munka három területen folyt: egyrészről statisztikai és költ-

ségvetési adatokat gyűjtöttünk, másrészről dokumentumokat, törvényi helyeket te-

kintettünk át, harmadrészt pedig véleményekre voltunk kíváncsiak. Az alábbi össze-

állításunkban megtalálhatja az olvasó azokat a legfontosabb számokat, amelyeket az 

iparűzési adóról tudni kell, megtudhatjuk, hogy mely önkormányzatokban tisztelhet-

jük az iparűzési adó rekordereit és olvashatjuk nyolc településpolitikus véleményét is, 

amelyet a helyi adó központosításáról osztottak meg velünk.

Érvek és ellenérvek
az iparűzési adó központi beszedéséről

Szerzők: Gazsó István, Jakab Roberta, dr. Kovács Róbert,  Sipos Ivett

*  GFS (Govermental Fiscal System), olyan költségve-
tési szerkezet, amely elkülönülten kezeli a hiteleket 
és értékpapír kibocsátásokat.
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Mégsem nevezhető az iparűzési adó tisztán 
városi, különösen nem nagyvárosi adónak. Azt 
tapasztaltuk, hogy miközben az összes adóbe-
vétel jelentős budapesti fölényt mutat, és valóban 
döntően a fővárosi kerületek és a nagyvárosok 
részesülnek az adóbevételek tömegéből, az egy 
lakosra vetített források tekintetében szinte kizá-
rólag kistelepülések büszkélkedhetnek rekordbe-
vételekkel. Az ellentmondást részben az ÖNkor-
mányzat júniusi számában megjelent HO-jelentés 
magyarázhatja meg, amely arra mutatott rá, 
hogy miközben a települések többsége kistele-
pülés, valójában az ott élők az ország össznépes-
ségének kis hányadát teszik ki. Egy-egy kisebb 
településen egy országos hírű ásványvízüzem 
vagy olajszivattyú-állomás is olyan mértékű be-
vételt tud eredményezni, amellyel az országos 
ranglistán jelentős helyezést érhet el. A legszá-
mottevőbb talán Budaörs teljesítménye, amely 
mind az összes, mind az egy lakosra számított 
bevételek szerint a harmadik. A részletes eredmé-
nyeket az országos TOP 25 listák mutatják be.

Mi történt most?
Az iparűzési adóval kapcsolatos hírek elő-
ször akkor kavarták fel a közvéleményt, ami-
kor 2005–2006-ban az Európai Bizottság kis 

híján az adónem eltörölésére kötelezte Ma-
gyarországot, tekintettel arra, hogy ez valójá-
ban egy második forgalmi adó. A gazdasági 
válság, a versenyképesség romlására vonat-
kozó hírek, illetve a versenyképesség javítását 
megcélzó intézkedések ismét fókuszba helyez-
ték az iparűzési adót. Nem lehetünk meg-
lepve, ha az önkormányzatok azt kérdezik, 
miért a helyi iparűzési adó, miért nem a köz-
ponti társasági és különadó okoz versenyhát-
rányt. Az igazsághoz tartozik, hogy az ipar-
űzési adó által adóztatott nettó árbevétel, 
amely lényegében a cégek bevételeinek bérek-
re, nem közvetlenül a termék előállítására köl-
tött ráfordításait és nyereségét adóztatja, több 
kérdést is felvet. Ezeket csak részben sikerült 
tisztázni az 1990-es évek során végrehajtott 
adóalap-módosításokkal, amelyek némileg ja-
vítottak a szolgáltató cégek adózási helyzetén. 
Azt is el kell mondani e helyütt, hogy akár-
milyen szerkezetű és fi lozófi ájú az iparűzési 
adó, egy győri nemzetközi nagyvállalat veze-
tője egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ő 
szívesebben fi zet iparűzési adót, amely a cég 
közvetlen környezetét és a dolgozói életfelté-
teleit javítja, mint más adókat, amelyek a nagy 
központi elosztás tárgyát képezik.

Az iparűzési adó beszedésének rend-
jét az Országgyűlés idén június 29-én módo-
sította A közteherviselés rendszerének átalakítását 
célzó törvénymódosításokról szóló törvényjavas-
lat elfogadásával. E szerint a helyi iparűzési 
adót a kormány az APEH közreműködésével 
szedetné be 2010-től. Az új törvény valójában 
egy klasszikus „saláta-törvény”, amely a 2003. 
évi XCII. „Az adózás rendjéről szóló törvényt 
módosítja”. Az új törvény 70-96 §-ai tartalmaz-
zák az iparűzési adóra vonatkozó új feltétele-
ket. Mint az interjúk során az egyik megkér-
dezett polgármester megjegyezte, a garanciák 
(települési szintű adatnyilvántartás, kamatfi -

zetés késedelmes átutalás esetén stb.) mellett, 
amelyeket a törvény a települések számára 
nyújt, vannak aggályos kérdések is. Ilyen le-
het például a túlfi zetés fel nem osztása. Nem 
teljesen világos, hogy a központi adóhatóság 
által az önkormányzatoknak nyújtott infor-
mációk cégszintűek, vagy csupán települési 
összesítésben történnek. Az utóbbi a települé-
seknek a cégeikkel való fokozott kapcsolatvesz-
téséhez vezethet. Bár érthető, de nem feltétlenül 
kell elfogadni, hogy a helyi önkormányzato-
kat a központi adóhatóság saját nyilvántartási 
rendszerének használatára kötelezi, adott for-
mátumban kéri az adatokat. Összességében sok 
kérdés merülhet fel az új törvény indokoltsá-
gával kapcsolatosan. Talán az egyik legizgal-
masabb felvetés, hogy vajon a megannyi elté-
rő helyi adórendszert képes lesz-e a központi 
adóhatóság egységes rendszerben kezelni. A he-
lyi sajátosságok miatti bonyolult adómegosztás 
nem okoz-e majd súlyosabb vitákat?

A közel 3200 magyarországi település kö-
zül mintegy 2800 város és község működ-
teti ezt az adónemet, ami összesen mintegy 
480 milliárd forint bevételt termel. Ez az adó-
nem létfontosságú sok település számára, a he-
lyi adók között ennek aránya sok helyen 
90 százalék fölötti. Az adónem fajsúlya, il-
letve az önkormányzati autonómia sérelmé-
nek érzete váltotta ki most a vitát a közpon-
tosításról. 

Ami eddig elhangzott
Elsőként vegyük fi gyelembe a kormány állás-
pontját a centralizáció szükségességével kap-
csolatban. A törvény módosításának Szollár 
Domonkos kormányszóvivő szerint az a legfőbb 
oka, hogy csökkentsék a vállalkozások adó-
terheit. Ezt azzal látja igazoltnak, hogy a be-
vallást elektronikus úton kell benyújtani egy 
külön erre rendszeresített nyomtatványon.

� Államháztartáson kívüli átutalások(18%)  
� Államháztartáson belüli átutalások (14%) 
� Állami hozzájárulások és támogatások (28%) 
� Felhalmozási tőke jellegű bevételek (9%)
� Átengedett bevételek (4%) 
� Intérményi működési bevételek (9%) 
� Egyéb saját folyó bevételek (1%) 
� Helyi adók (16%) 

� Iparűzési adó (14%)
�     Idegenforgalmi adó (0%)
� Vállalkozók 
      kommunális adója (0%)
�  Magánszemélyek 
      kommunális adója (0%)
�  Telekadó (0%)
� Építményadó (2%)

Az önkormányzatok költségvetésének szerkezete 2007-ben
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A bevallás könnyebbsége mellett más elő-
nyökkel is járna a centralizáció. Elsősorban 
azoknak a vállalkozásoknak hozna jelentős 
pozitív változást, amelyek több telephellyel 
rendelkeznek, mivel a telephelyek számától 
függetlenül csak egy bevallást kell kitölteni, 
és így nem kell minden egyes önkormány-
zattal külön egyeztetni. Elviekben egysze-
rűbb lesz az adó befi zetése is, azt ugyan-
is egy összegben kellene az adóhatóságnak 
befi zetniük. 

Ezek mellett persze az is kézzelfogha-
tó változás lenne, hogy az iparűzési adó-
val kapcsolatos követeléseknél a helyi ön-
kormányzat helyett is az APEH jár majd 
el, mint elsőfokú adóhatóság. Vagyis egy 
csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszá-
molás vagy adósságrendezés során az ipar-
űzési adót érintő ügyekben az APEH számít 
majd hitelezőnek.

Ám a módosítással egyetértők mellett több 
ellenvélemény is megfogalmazódott. A leg-
többször előforduló kifogás szerint a tele-
püléseken sokan attól tartanak, hogy nem 
tudják majd nyomon követni a cégek befi ze-
téseit, amelyek immáron az APEH felé tör-
ténnek, és így kontrollálhatatlanná válik 
számukra, hogy a központi adóhivatal a tel-
jes bevételt visszautalja-e a helyhatóságok-
nak. Az önkormányzatoknál sokan úgy vé-
lik, a kormány intézkedése azért is hátrányos, 
mert a településeken elesnek attól a pénztől 
is, amelyet a befi zetett iparűzési adóbevéte-
lek kamatai jelentenek, és ez a tétel a nagyobb 
városokban a 100 millió forintot is megha-
ladhatja.

Többek között az önkormányzatok jogai 
azzal is sérülnének, hogy a telephelyeken 
nem kell majd bevallást benyújtani. Emiatt 
ugyanis a telephelyek alapján érdekelt ön-
kormányzatok semmit sem tudnának arról, 

mennyi adóbevételt várhatnak. Az önkor-
mányzatiság fontos eleme a bevételekkel va-
ló gazdálkodáshoz és adóztatáshoz való jog, 
ami csorbulna a központosítás esetén – véli 
Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének (TÖOSZ) főtitká-
ra. Ráadásul az iparűzési adó beszedéséhez 
szükséges információk nagy része helyben 
áll rendelkezésre, ezért a helyi szervek en-
nek a feladatnak az ellátására sokkal alkal-
masabbak.

A TÖOSZ adószakértője, Szmetana György 
hozzátette, hogy a közgyűlés a jegyzőt beszá-
moltathatja az adóbevételekről és adóellenőr-
zést rendelhet el, az APEH-nak viszont csak 
javaslatokat tehetne. Az önkormányzatok 

nem ellenőrizhetnék a központi adóhivatalt, 
vagyis elveszítenék a kontrollt a legnagyobb 
volumenű bevételük, a helyi adópolitika fe-
lett. Félő, hogy ezután az iparűzési adóval sem 
tudnának pontosan tervezni az önkormány-
zatok – fűzte hozzá Szentgyörgyi Pál. A szege-
di önkormányzat gazdasági alpolgármestere 
szerint a 35 napos átfutási idő miatt sok tele-
pülés folyószámlahitelt lesz kénytelen igény-
be venni, amelynek kamatai komoly többlet-
költséget jelenthetnek. 

A polgármesteri hivatalok összesen 3900 fő 
köztisztviselőt foglalkoztatnak a helyi adók ke-
zelésére, beszedésére, ellenőrzésére. Ők gondoz-
zák az építményadót, a telekadót, a kommuná-
lis és az idegenforgalmi adót, a gépjárműadót. 

A 2007-ben legtöbb adót beszedő ön-

kormányzatok. Budapest Főváros Önkor-

mányzatának iparűzési adóbevétele még 

a kerületek nélkül is mintegy 8,5-szerese a 

rangsorban őt követő Székesfehérvárnak. 

Az összesített bevételeken alapuló lista har-

madik helyezettje – a majd’ kétmilliós és a 

120 ezres nagyváros után – az M1-es és M7-

es autópályák közös budapesti bekötő út-

ja mellett fekvő Budaörs, mint kereskedel-

mi és logisztikai központ. Őket a nagyobb 

megyeszékhelyek, valamint a főváros egyes 

kerületei követik, viszont a Top25-ben jelen 

van Százhalombatta és Komárom is, mint 

fontos ipari központ. A TOP25-ben jelen lé-

vő települések jogállás szerinti megoszlása 

a következő: Budapest és kerületei együtte-

sen 13-an, megyeszékhelyek 9-en, valamint 

3 egyéb város. Regionális bontásban a Kö-

zép-magyarországi Régió túlsúlya (15 tele-

pülés) tapasztalható, míg a többi régió egy, 

illetve két várost delegált a listára.  Érdekes-

ség, hogy Budapest és kerületei összesített 

iparűzési adóbevétele meghaladja a megye-

székhelyek összességét.O
rs
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 Település

Helyi iparűzési 

adóbevétel, 

2007, (e. Ft)

1 Budapest 86 072 037 

2 Székesfehérvár 10 169 465 

3 Budaörs 8 730 052 

4 Győr 8 106 413 

5 Debrecen 8 068 335 

6 Szeged 7 149 095 

7 Budapest III. kerület 6 865 758 

8 Budapest XIV. kerület 6 605 852 

9 Budapest XI. kerület 6 266 719 

10 Pécs 6 197 539 

11 Budapest XVIII. kerület 5 971 064 

12 Budapest XIII. kerület 5 813 575 

13 Miskolc 5 722 926 

14 Budapest XVII. kerület 5 410 673 

15 Százhalombatta 5 379 737 

16 Budapest IV. kerület 5 183 618 

17 Budapest XXI. kerület 5 033 859 

18 Kecskemét 4 858 760 

19 Budapest XV. kerület 4 801 006 

20 Budapest II. kerület 4 689 894 

21 Komárom 4 668 603 

22 Szombathely 4 519 791 

23 Budapest VIII. kerület 4 467 670 

24 Nyíregyháza 4 445 950 

25 Budapest X. kerület 4 408 732 
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Ez az apparátus gondoskodik a szabálysértési 
és egyéb bírságok beszedéséről is. Kisebb helye-
ken kevésbé, nagyobbakon már számottevően 
szabadulna fel helyi munkaerő az adóosztályok 
megszüntetésével. Az is kétségtelen, hogy bizo-
nyos településeken nem működnek hatékonyan 
ezek az adóirodák, mert dolgozóik szakmailag 
nem elég felkészültek a gazdálkodó szerveze-
tek jól képzett szakértőihez képest. 

A TÖOSZ ezért is szorgalmazza már rég-
óta az adóigazgatási társulások létrehozását, 
ahol a szakképzett apparátussal rendelke-
ző megyei jogú városokkal működhetnének 
együtt a kisebb települések. Vagyis lényegé-
ben a fővárosi és megyeszékhelyeken lévő 
adóosztályokat kellene megtartani, és az adóz-
tatás a települések társulásával lenne működ-
tethető. Az ilyen formában működtetett adó-
igazgatás ritka, például Kapuvár és öt környező 
kistelepülés alapított már társulást. Zongor Gá-
bor szerint plusz normatívával kellene ösztö-
nözni a településeket, de akár kötelezni is le-
hetne az érintetteket a társulásra az adózás 
rendjéről szóló törvényben.

A polgámesterek véleménye 
szinte egyhangú
Bár méretük szerint viszonylag közel álló, gaz-
dasági helyzetük szerint viszont meglehetősen 
különböző önkormányzatok vezetőit kérdeztük 
meg az adó beszedésének központosításával kap-
csolatban. A megkérdezettek között volt olyan, aki 
mérlegelte azokat az érveket, amelyek a központosí-
tás mellett voltak, voltak olyanok, akik másoknál ala-
posabban tanulmányozták a törvényt, de olyan nem 
akadt, aki ne ellenezte volna azt határozottan.

Meglehetősen különbözött a polgármeste-
rek megközelítése a tekintetben is, hogy ki az, 
aki inkább érzelmi (pl. az szja központosításá-
nak, központi célok alá rendelésének története) 
és ki az, aki inkább racionális érvekre helyez-

te a hangsúlyt. Ilyen érvek voltak a személyes 
kapcsolatok, amiket virilis (kiemelt adózói) klu-
bok, összejövetelek erősíthetnek, az adózó és az 
adóhatóság közös érdeke a település felemelke-
désében, az önkormányzat gazdaságfejlesztési 
erőfeszítéséiben megnyilvánuló indokok.

A tekintetben is meglehetősen „egyhangú” 
volt a megkérdezettek véleménye, hogy jelent-
het-e több bevételt az adó az APEH hatéko-
nyabb eljárása, behajtása folytán. Az önkor-
mányzatok igyekeznek adókivetési és behajtási 
politikájukat a realitásokhoz igazítani, de nem 
engednek sem a szakszerűségből, sem a nekik 
járó adóbevételekből, hiszen például ez utób-
bitól jelentős mértékben függ feladatellátási-
településfejlesztési képességük. Az adókul-
csok viszonylag magasak, egyetlen kivétellel 
2 százalék, sehol nem csökkent, és a behajtás 
tekintetében is mindenki elment az inkasszó-
ig, majd a perig. Szinte minden településen ki-
emelte a polgármester, hogy az adóosztályon, 
csoporton belül külön munkatársak foglalkoz-
nak a behajtással. Az adóhatósággal együtt-
működő cégekkel megpróbálnak megegye-
zésre jutni, és megkeresik azokat a törvény 
adta lehetőségeket, amelyek a cégek számá-
ra a csődhelyzet előállása nélkül teszik lehe-
tővé a hátralék befi zetését.

A megkérdezett településeken az önkormány-
zati adóapparátusok nem nagyok (3-4 fő), de gya-
korlatilag folyamatos, személyes kapcsolatot tar-
tanak a területükön működő vállalkozásokkal. 
A polgármesterek úgy érzik, hogy a személyes 
kapcsolat elvesztése, a kölcsönös felelősségérzet, 
ami az önkormányzatban a helyi cégek és a helyi 
cégekben az önkormányzat, a helyi szolgáltatá-
sok fenntartása iránt megvan, megbomlik a köz-
ponti beszedéssel. A jövőben az iparűzési adót 
is csupán egy központi adónak fogják tekinteni. 
Ez tehát nem növeli, hanem lehet, hogy éppen 
csökkenti az adófi zetési hajlandóságot.

Néhány polgármester, ha hatékonyabb adó-
beszedésre nem is, de látott lehetőséget kisebb 
megtakarításokra, például a félnapos mun-
kaidő megszüntetésével. Látni kell azonban, 
hogy az adóval foglalkozó szakértők többsé-
ge több adó nemmel foglalkozik egyszerre. Így 
egyetlen adónem, az iparűzési adó beszedésének 
központosítása a hatékonyságot inkább rontja, 
de a szakemberek munkája nem megtakarítha-
tó, a többi adónem miatt továbbra is alkalmazni 
kell őket. Másrészről azokon a kisebb települé-
seken, ahol akár egy adószakértő számára sincs 
elegendő munka, illetve a település lehetőségei 
nem teszik lehetővé megfelelő szakember megfi -
zetését, ott már ma is működnek adótársulások. 
Ilyenről is beszámoltak interjúalanyaink.

Kimondott adópolitika – ahol a település ve-
zetése gazdasági, befektetési, foglalkoztatási stb. 
összefüggés-rendszerben kezelné a helyi adó 
szabályozási kérdéseit – valójában két városban 
volt. Szinte minden megkérdezett polgármester 
beszámolt arról, hogy mérlegelték az adórend-
szer változtatását vagy változatlanul hagyását. 
Természetesen a bevételi kényszer és azzal szem-
ben a gazdaság élénkítése, a vállalkozók hely-
zetének könnyítése a legfőbb dilemma. 

Miközben tehát az adóigazgatás terén van 
együttműködés a települések között, felmerül, 
hogy adott feltételek mellett adóverseny is kiala-
kulhat. A megkérdezett helyi vezetők azonban 
kevés kivétellel elutasították ezt a gondolatot. 
Ahogy a válság, az adóverseny sem befolyá-
solja a helyi adókkal kapcsolatos szabályozást. 
Erre utal az is, hogy a legtöbb településen a leg-
magasabb kulccsal vetik ki az adót.

A helyi vezetők összességében úgy lát-

ták, hogy az APEH számára a helyi cégek 

adatok, míg a települések számára a he-

lyi gazdaság szereplői, akiktől a telepü-

lés sorsa függ. V
é
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m
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 Település

Helyi iparűzési 

adóbevétel, egy főre, 

2007, (e. Ft)

Népesség

1 Kékkút 671,05 91

2 Berente 633,24 1069

3 Budaörs 346,83 25 171

4 Zsana 337,57 870

5 Pusztaederics 311,51 199

6 Százhalombatta 309,80 17 365

7 Halmajugra 286,51 1313

8 Mosonszolnok 253,09 1609

9 Kára 252,97 65

10 Visonta 244,30 1037

11 Komárom 236,94 19 704

12 Detk 213,65 1299

13 Herceghalom 213,49 1537

14 Ortaháza 209,74 142

15 Tiszaújváros 181,87 17 377

16 Nagyhegyes 174,56 2732

17 Alsómocsolád 174,35 322

18 Dunavarsány 166,44 6125

19 Ormándlak 166,03 128

20 Jászfényszaru 155,85 5899

21 Algyő 150,52 5411

22 Biatorbágy 148,37 8866

23 Eperjeske 147,89 1259

24 Törökbálint 146,73 12 023

25 Vértesszőlős 144,12 528

megteremtette az önkormányzatok gondol-
kodásában azt a felelősséget, hogy törődje-
nek a területükön működő vállalkozások-
kal. Az egyedi alkuk nem szerencsések egy 
jogállamban, de ha ezek törvényes keretek 
között működnek, és kölcsönösen a közért 
érzett felelősség mozgatja, akkor a rugalma-
sabb feltételekkel valójában a legfontosabb 
célt érjük el, működő helyi gazdaságot és ön-
kormányzatokat. A legtöbb helyen megvan 
mellette a második, lakossági adózás, még ha 
összehasonlíthatatlanul gyengébb is. Megfe-
lelő politikai-gazdasági környezet mellett job-
ban megközelíthetővé válhat egy egészsége-
sebb egyensúly.

Láthattuk azt is, hogy immáron mesz-
sze vagyunk az 1990-es évek elejének zárt, 
erődítmény jellegű önkormányzatiságától, 

A központi beszedést ugyanakkor tovább ne-
hezíti, hogy bár látszólag nem következne a fen-
tiekből, de a települések igenis élnek a törvény 
adta lehetőségeikkel, és sajátos szabályozá-
sokat alkalmaznak az adófeltételekben. Mi-
közben a 8-ból tehát 7 település 2 százalékos 
adókulcsot alkalmazott, Lajosmizse csak 1,6 szá-
zalékosat. Nagyon különbözött a települések 
viselkedése a mentességek tekintetében. Sen-
ki nem alkalmazta a lehető legmagasabb adó-
alapra (2,5 millió) a mentességet, de előfordult 
olyan, aki egyáltalán nem adott mentességet, és 
olyan is, aki 500 ezer vagy 1,2 millió forint adó-
alapig engedte el az iparűzési adót. Akadt olyan 
önkormányzat, amelyik a munkahelyteremtés-
hez kapcsolódó mentességekkel is élt.

Záró gondolatok
Sok szakértő, köztük mi is bizonytalanok va-
gyunk a tekintetben, hogy a települési önkor-
mányzatokhoz vagy inkább egy területi ön-
kormányzathoz kellene tartoznia az iparűzési 
adónak. Tudjuk, hogy a gazdasági egységek 
méretei meghaladják a települési kereteket. 
Már a városok sem mindig tudnak területü-
kön helyet biztosítani egy növekvő cégnek, 
és a mai életfi lozófi ánknak is jobban megfe-
lel a nyugodt, zöldövezeti lakóhely és az ettől 
elkülönülő munkahely, különösen, ha az zaj-
jal vagy erősebb szaghatással jár. Már a na-
gyobb kereskedelmi központokat is távo-
labb tartanánk otthonunktól. Mindez tehát 
azt sugallná, hogy a települések legfőbb he-
lyi adóbevétele nem szerencsés, ha gazdasá-
gi tevékenységen alapul. A szomszédos tele-
püléseknek ahelyett, hogy a befektetésekért 
versenyeznek, inkább együtt kellene működ-
niük e téren.

A fenti rövid áttekintés mégis új megfon-
tolásokat hozott elő. A települések adórend-
szereibe beépült az iparűzési adó. Az adó 

Az egy lakosra eső legmagasabb adót be-

szedő önkormányzatok. Az egy főre jutó 

iparűzési adóból származó bevételeket be-

mutató táblázatban a legnagyobb telepü-

lés Budaörs, míg a legkisebb, a listát veze-

tő Kékkút. A fajlagos adatokat tartalmazó 

TOP25 érdekessége, hogy a kistelepülések 

egy-egy komolyabb helyi iparcég után fi ze-

tett adóforintokkal is a lista élére kerülhet-

nek. Kékkúthoz az ásványvizet, Berentéhez 

a vegyipart, Zsanához és Pusztaedericshez 

pedig gáztározót lehet társítani.

Három település található meg mind az ösz-

szesített bevételeket, mind az egy főre ju-

tó bevételeket tartalmazó listán, név sze-

rint Budaörs (3. és 3. hely), Százhalombatta 

(15., 6.) és Komárom (21., 11.). Budaörs a bu-

dapesti agglomeráció egyik hangsúlyos 

települése, míg Százhalombattán az olaj-

fi nomító és az erőmű, Komáromban pe-

dig az ipari parkban lévő elektronikai ipar-

ág cégei adják az iparűzési adóbevételek 

komoly hányadát.O
rs
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ahol a szomszédos települések között csak 
háború létezhetett, együttműködés nem. 
Mára olyan kényes kérdésekben is előfor-
dul együttműködés, mint az adóztatás. Tu-
domásul kell tehát vennünk, hogy ha a he-
lyi közösség kezébe adtuk, települési szintre 
helyeztük az önkormányzatiságot, és ezzel 
élnek az érintettek, annak örülni kell, hi-
szen helyi szinten működnek a demokrá-
cia alapsejtjei.

Az adó központi beszedése a legtöbb érintett 
számára önmagán messze túlmutatóan a köz-
pontosítás, a helyi jogosítványok mind radi-
kálisabb csorbításának időszakát vetíti előre. 
Mindenképpen megbonthatja azt a nagyon 
is egészséges szimbiózist, kölcsönös függő-
séget, ami a helyi közhatalom és a vállalko-
zások között kialakult.  �
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SZÜGY | Elsőként a Nógrád megyei Szügy 
település polgármesterével, Markó Antallal 
beszélgettünk.

A körülbelül 1500 lakosú Szügyön 2000 ja-
nuárja óta vetik ki a maximális, 2 százalékos 
iparűzési adót a környező cégekre. Ez az adó-
nem a település helyi adóbevételeinek a 96 szá-
zalékát adja ki, ami által az utóbbi évben közel 
70 millió forint bevételt értek el. Ám az idei 
becslések szerint, ez az összeg a felére fog 
csökkenni, ami a falu számára igen rossz hír, 
mert más forrásokból nem gazdálkodhat. Ez 
visszavezethető arra a tényre, hogy a gazda-

sági válság miatt a cégek nettó bevétele csök-
kent, így az iparűzési adó adóalapja is mér-
séklődött. 

A jelenlegi adóbeszedés hatékonynak 
mondható a településen; maximum 1 szá-
zalék kintlévőségük van. Minden cégnek egy-
ségesen a nettó árbevételük 2 százalékát kell 
leadózniuk az önkormányzatnak, a gazdasá-
gi válság ezen nem változtatott. Kedvezőt-
len időszakokban (mint amilyen ez a mostani 
is) annyi engedményt tesz az önkormány-
zat, hogy megengedi a megszorult cégek-
nek a részletfi zetést. Más lehetőségeket, mint 

például adókedvezmény vagy adómentesség 
nem engedhetnek meg maguknak, így a ki-
sebb cégek ugyanúgy fi zetnek, mint a na-
gyobbak. Tehát az önkormányzatnak nem 
áll módjában valamiféle adópolitika kiala-
kítása, hogy a gazdaságot és a helyi adózást 
összeegyeztesse. 

A település polgármestere a központosí-
tás előnyei (idő és energia felszabadulása) 
mellett főként a hátrányokat látja a besze-
dés rendszerének megváltozatásában. A he-
lyi apparátus már ismeri a helyi cégeket, jó 
kapcsolatot tart fenn velük, jobban ellenőriz-
ni tudja, hogy befi zették-e az adót. És annak 
ellenére, hogy ebben az esetben a helyi adók 
beszedését, a környező településekkel ösz-
szefogva, egy ember végzi, miért is kellene 
létrehozni egy új apparátust, amikor a vidé-
ki munkahelyek megőrzésének egy kiemelt 
feladatnak kellene lennie. 

Markó Antal egyöntetűen támogatja a TÖOSZ 
véleményét, mely szerint ez az államosítás az ön-
kormányzati alapjogok korlátozása.

TAB | Schmidt Jenő, Tab polgármestere 
szintén ellenérzését fogalmazta meg az inter-
jú során. Szerinte az iparűzési adó központi 
beszedése, majd elosztása sértené a település 
autonómiáját, annak ellenére, hogy az adó-
kulcs meghatározása továbbra is az önkor-
mányzat jogkörébe tartozna. 

Tab önkormányzata szintén a 2 százalékos 
iparűzési adókulcs mellett döntött 2000 ja-
nuárjában, melyet jelenleg három adóhi-
vatalnok intéz mintegy 10 milliós büdzsé-
vel. Ezzel a 2 százalékos rátával az utóbbi 
években majd 180 millió forintot szedtek 
be a környező vállalkozóktól, ami a város 
helyi adóbevételeinek a 94 százalékát teszi 
ki. A polgármester hozzáfűzte, hogy a nor-
matív támogatás (6–7 millió Ft) a bérek 

A helyi autonómiát sértő jogszabályként értékelik a települések polgármesterei azt a tör-

vényt, amely alapján 2010 januárjától az önkormányzatok helyett a központi adóhivatal 

szedi be a helyi iparűzési adót. Nyolc település polgármesterét kérdeztük meg telefonos 

interjúk keretében az iparűzési adó központosításával kapcsolatos véleményükről. A kivá-

lasztott települések nem tekinthetőek reprezentatívnak az önkormányzatok összességére 

nézve. Azt a talán méreténél és rászorultságánál fogva leginkább érintett községi-kisvárosi 

szegmenst kerestük meg, amelynek képviselői akár komoly segítséget is kaphatnak azzal, 

hogy az adó állami beszedése csökkenti a terheiket, esetleg növelheti a bevételeiket. A be-

szélgetések alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a települések polgármesterei teljes 

mértékben az új törvény ellen foglaltak állást. A törvény alapján felsejlik az iparűzési adó 

mind határozottabb központosításának rémképe, vagyis a megkérdezettek egyetértenek 

a TÖOSZ nyilvánosságra hozott állásfoglalásával. („A TÖOSZ elnöksége tiltakozik az ipar-

űzési adó APEH általi beszedése ellen” lásd. www.toosz.hu.) Az interjúk során igyekeztünk 

körbejárni az adóval kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, mint az adó jelentősége a tele-

pülés számára, az adóadminisztráció és adópolitika kérdései, illetve azt, hogy hoz-e megta-

karítást, vagy jár-e előnyökkel az adó beszedésének központosítása. 

Központosítás

Sérülhet a települések autonómiája

Szerző: Atanasziu Alexisz, Jakab Roberta
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30 százalékát fedezi, így az iparűzési adó-
ból származó bevételekből fedezik a ma-
radék 70 százalékot. Ezért is létszükséglet 
ez a forrás a településnek. 

A 2009-es évben a bevételek várhatóan 
5,5 százalékkal nőnek, ami a település hely-
zetén nagyban segíthet. Ez az összeg akkor 
tud hatékonyan befolyni, ha az adó beszedé-
se az önkormányzatok feladata marad. A helyi 
apparátus személyesen ismeri a cégeket, az ő 
számukra egy-egy cég nemcsak adat, hanem 
tárgyalópartner. Esetleges szorult helyzet-
ben az önkormányzat kérhet adóelőleget, il-
letve ez fordítva is igaz; a cég kérhet rész-
letfi zetést. Ez a közeli ismeretségen alapuló 
kapcsolat a központosítással megszűnne. 

Schmidt Jenő polgármester tehát egyál-
talán nem ért egyet a központi beszedéssel, 
és az önkormányzatiság alapértékeivel ellen-
tétesnek tartja.

BALATONFŰZFŐ | Következő interjú-
alanyunk Balatonfűzfő önkormányzatának 
pénzügyi osztályvezetője. Nagy Györgyné 
álláspontja szintén a központosítást kritizál-
ja. A Balaton északi partján fekvő 4245 lel-
ket számláló településen egyértelműen úgy 
vélik, hogy a centralizáció nagymértékben 
sértené a város autonómiáját, és csökken-
tené az iparűzési adóból befolyó bevételek 
összegét. 

Balatonfűzfő önkormányzata csak nem-
régiben (2007 januárjában) vezette be a cé-
geket terhelő helyi adófajtát, az iparűzési 
adót. A maximális 2 százalék az utóbbi év-
ben 193,58 millió forintot hozott a konyhára, 
és ez az összeg vélhetően több lesz a 2009-es 
évben. A település bevételeinek tehát szer-
ves része ez a bevétel a telek-, az építmény- 
és az idegenforgalmi adó mellett. A műkö-
dési bevételek 34 százalékát teszi ki, ami más 

forrásból nem pótolható, annál is inkább, mi-
vel több éve 100 millió forint feletti hiánnyal 
működik az önkormányzat.

Az iparűzési adó központi beszedése még 
olyan hatással is lesz a településre, hogy nem 
tudnak előre tervezni, mivel likviditásu-
kat a várható adóbevételek alapján tervezik. 
Ez már gondot jelent a 2009. évben is, ameny-
nyiben a feltöltési kötelezettség december 
20-ig nem az önkormányzatukhoz érkezik, 
hiszen decemberben 30 millió forint körüli 
kiesést okoz. Ezt a hiányt működési hitellel 
sem tudják pótolni, mivel a hiány fedezeté-
re már kimerítették a keretet. 

Balatonfűzfő nem minden esetben veti 
ki a 2 százalékos adókulcsot. Az a vállal-
kozó ugyanis, akinek a vállalkozási szin-
tű adóalapja nem haladja meg az 1 millió 
forintot, adómentességet élvez. Más adó-
mentességek és kedvezmények is érvény-
ben voltak a településen 2008-ig, de mára 
azok megszűntek. 

Az iparűzési adó behajtása közepes ha-
tékonysággal működik. Valamennyi bala-
tonfűzfői telephellyel rendelkező cégnek 
kiküldik a bevallási nyomtatványt, és ezek 
általában be is érkeznek. A kintlévőségük 
20–30 millió forint, amely összeget tárgya-
lásos úton próbálják behajtani. Előfordult 
ugyanakkor az is, hogy inkasszót nyújtot-
tak be. Ezzel az adónemmel kapcsolatos 
feladatokat – így a behajtással kapcsolatos 
teendőket – egy fő végzi, de pluszfeladato-
kat is ellát mellette. A változások következ-
tében valószínűleg egy négy órában dolgo-
zó munkaerő szabadulna fel.   

Összességében tehát megállapítható, 
hogy a balatonfűzfői önkormányzat sem ért 
egyet a 2010. január 1-től életbe lépő törvény-
nyel, és heves ellenérzéseiről tett tanúbizony-
ságot. 

LUKÁCSHÁZA | A Vas megyei Lukács-
háza polgármestere, Albert Csaba szin-
tén a központi adóbeszedéssel kapcsolatos 
aggályainak adott hangot. A személyi jöve-
delemadó példájával illusztrálta az állami 
beszedéssel kapcsolatos lehetséges prob-
lémákat. Véleménye szerint az intézkedés 
nemcsak, hogy sértené a települések auto-
nómiáját, hanem a centralizálás már az al-
kotmányban lefektetett önkormányzatiság 
alapelveire nézve is kockázatot jelentene.

Az 1100 fős községében 2002. január 1-től 
vezették be a 2 százalékos iparűzési adót, 
amely a település költségvetésének jelentős 
hányadát teszi ki. A 257 millió forintos tel-
jes költségvetésből 102 millió forintot tesz 
ki a kérdéses adónem. A településen lévő 
két nagyvállalat – egy nagyobb német–svájci 
gyógyszeripari vállalat és egy kisebb osztrák 
lakatosüzem – termeli ki az iparűzési adó dön-
tő mennyiségét. Régebben a cégek ötéves adó-
mentességet kaptak, de ez már jó ideje lejárt, 
így adójuk fontos szerephez jut a település éle-
tében. A válság hatását kevésbé érezni a köz-
ségben, a vállalatok stabilak, így nem várnak 
adóbevétel-csökkenést 2009-ben sem. A helyi 
adózásra jellemző, hogy kommunális adót is 
kivetnek, de nincsen idegenforgalmi adó, va-
lamint a 2 millió forint árbevételt el nem érő 
vállalkozások iparűzési adómentességet él-
vezhetnek. Továbbá a jegyző haladékot ad-
hat a kommunális adó befi zetésével kapcso-
latban. Mint látható a fentiekből, a település 
nagyban támaszkodik a helyben beszedett 
iparűzési adóra.

A helyi adóügyeket két fő intézi az önkor-
mányzatban, osztott munkaidőben, a foglal-
koztatásuk nem jelent nagy költséget. Az adók 
beszedésének centralizálása esetén is el tud-
ják látni munkával őket, mivel a körjegy-
zőségi feladatok tekintetében kicsit túl-
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folyt be a kérdéses adónemből, de 34 mil-
lió forint visszakerül a visszatérítések mi-
att. A 2009-es évre 250 millió forinttal szá-
molnak, kalkulálva a gazdasági helyzetből 
fakadó csökkenéssel. Bár remélik, ezen ösz-
szeg alá nem süllyed az ebből az adónemből 
befolyó összeg, mivel az már problémát jelen-
tene. A teljes költségvetés 1,830 milliárd fo-
rint, ebből is látható, hogy elég nagy hányadot 
tesz ki belőle az iparűzési adó. Összehasonlí-
tásképp elmondta, hogy más adók bevételei 
jócskán elmaradnak e mögött az összeg mö-
gött: például 90 millió forinttal a gépjármű 
adó és 6 millió forinttal az idegenforgalmi 
adó. Az iparűzési adó nélkül komoly prob-
léma lenne a költségvetés hatékony megter-
vezése és kivitelezése.

A helyi adózási rendszerre jellemző, hogy 
1,2 millió forint adóalap alatt nem adóztat-
ják a vállalkozásokat. A helyi adóbeszedés 
nagyon hatékony. Egyrészt annak köszön-
hetően, mivel kisebb méretű a város, szoro-
sabb kapcsolatok alakulnak ki, másrészt po-
zitív az adózási morál. Akadtak olyan esetek, 
hogy a vállalkozások rendelkeztek adóhátra-
lékkal, azonban tárgyalásos úton, megálla-
podásra jutottak, általában részletfi zetésben 
egyeztek meg. Előfordult, hogy végrehajtó 
tárgyalt a problémás adóalanyokkal, általá-
ban szintén sikerrel. Ritka eset volt, amikor 
nem vezetett eredményre a felszólítás, elő-
fordult foglalás is. 

Az önkormányzat célul tűzte ki több vállalat 
odacsábítását, ezen eredmény elérését szolgál-
ja az 1,6 százalékon meghatározott iparűzési 
adókulcs. A vállalkozások adóterheit könnyí-
teni kívánó intézkedések közé tartozik továb-
bá az is, hogy nincsen kommunális adó, illetve 
építményadó. Ezek az adómentességek a helyi 
kis- és közepes méretű vállalkozások verseny-
képességét szolgálják. Az adókulcs csökken-

tését nem tervezik, mivel a város költségve-
tésében jelentős szerepet tölt be az iparűzési 
adó. A környék települései között adóver-
seny „van is, meg nincs is”, de ha van, ösz-
szességében nem jelentős. 

Az adóbeszedéssel négy fő foglalkozik az ön-
kormányzatnál, ebből egy fő az adóhátralé-
kokkal. Nem jelent nagy költséget a behaj-
tás. Csupán részmunkaidő szabadulna fel, 
létszámcsökkenés nem lenne várható a be-
szedés centralizációja esetén.

Basky András polgármester véleménye sze-
rint az iparűzési adó beszedésének közpon-
tosítása felveti annak veszélyét, hogy az ál-
lam nem fogja visszautalni a befolyt adó teljes 
összegét. Ez sértené a települések autonómi-
áját, és fi nanszírozási problémákat okozhat, 
ezért ellenzi.

TÖRÖKBÁLINT | A 2007-ben várossá nyil-
vánított mintegy 12 ezer lakosú Törökbálint 
polgármestere, Turai István – ahogy a meg-
kérdezett összes települési vezető – ellen-
zi az iparűzési adó központi beszedését. 
Többek között a gazdasági önállóság korlá-
tozásának veszélyét látja az intézkedésben.

Törökbálint városa költségvetésében 
2009-re az iparűzési adó 2 százalékos kulcsa 
mellett valamivel több, mint 3 milliárd forint 
jövedelemmel számol ebből az adónemből. 
Úgy tűnik azonban, hogy a gazdasági körül-
mények miatt nem sikerül elérni a tervezett 
összeget. A vártnál kisebb bevétel is jelen-
tős emelkedés a tavalyi 1,980 millárd forint-
tal szemben. A változás döntően az egyik 
jelentős mobilszolgáltató Törökbálintra tele-
pülésének köszönhető. A város költségveté-
sében nagy súllyal bír ez az adónem. Az így 
befolyó forrásokból számos fejlesztést hajta-
nak végre, illetve a feladatellátás fi nanszíro-
zását is fedezik belőle.

terheltek. Az adók behajtása nem ütközik 
nehézségekbe, ez főleg annak köszönhető, 
hogy kisméretű a település és a személyes 
kapcsolatok erősek. Ezek a kapcsolatok a két 
vállalkozással is szorosak: évente fogadást tar-
tanak a vezetőiknek, bemutatják, hogy a tő-
lük befolyt adóösszegeket milyen pályáza-
tokra vagy településfejlesztési projektekre 
fordítják. Így mondhatni, pozitív az adózá-
si moráljuk ezen cégeknek, a kapcsolatok 
megfelelőek, erősek. Lukácsháza részt vesz 
a Régiónet aktív projektben is, amelynek ke-
retében a település és a környék kisebb vál-
lalkozásait fejlesztik.

A településnek idáig nem volt szüksége lé-
nyegesebb adópolitikai eszközök alkalmazá-
sára, köszönhetően a megfelelő földrajzi hely-
zetnek és a környék adottságainak. Nincsen 
verseny az adók mennyiségét illetően a kör-
nyező települések között.

Albert Csaba egyértelműen ellenzi és til-
takozik az iparűzési adó központi beszedé-
se ellen, annak számos várható negatív ha-
tása miatt.

LAJOSMIZSE | Basky András, Lajosmi-
zse polgármestere szintén ellenzi az ipar-
űzési adó beszedésének központosítását. 
Véleménye szerint az intézkedés sérti a te-
lepülések autonómiáját, valamint fennáll 
annak a veszélye, hogy a kormány – ígérete 
ellenére – mégis visszatartja az adóösszegek 
egy hányadát.

Lajosmizse 11 ezer fős városában 1,6  szá-
zalékos iparűzési adókulcs van hatályban 
1997. január 1. óta. Tervezték az emelését, 
azonban a jelenlegi gazdasági helyzet és más 
fontos körülmények miatt elvesztette az aktu-
alitását. Az önkormányzat 2008-ban 260 mil-
lió forint iparűzési adóból befolyó jövede-
lemmel számol. Bár jelenleg 294 millió forint 
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Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós munkálataihoz
szállítunk kandelábereket, padokat, asztalokat,
táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi installációkat antik és modern stílusban.

P
1201 Budapest, Attila u. 37.
Tel.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
E-mail: patina@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu

PATINA

A helyi adózási rendszerben nincsenek 
mentességek. Az adók behajtása elég haté-
kony, nem szokott probléma forrása lenni. 
Akadt olyan eset, amikor az önkormányzat 
pert indított adóhátralékok miatt, de ilyen 
elég ritkán fordul elő. Az adók beszedésé-
vel foglalkozó munkatársak száma hat fő, 
akik a sikeres adóbehajtáshoz kapcsolódóan 
prémiumot kapnak. Nem jelent nagy költsé-
get a helyi adók beszedése. Az iparűzési adó 
központi behajtása esetén nem lenne lénye-
ges létszámváltozás, nem jelent megtakarí-
tást az önkormányzat számára.

Nem alkalmaznak speciális helyi adózási po-
litikát, mivel a vállalkozások állami terhei nagy-
ságrenddel nagyobb tételt jelentenek, mint a he-
lyi önkormányzatok adói, így szinte teljesen 
súlytalan intézkedés a helyi adók változtatá-
sa. Tekintettel az iparűzési adóból származó 
bevételek jelentőségére az önkormányzatok 
költségvetésében nincs is lehetőség adóver-
senyre a környező települések között.

A polgármester ellenzi az iparűzési adó 
központi beszedését. Véleménye szerint ez 
veszélyeztetheti a települések gazdasági ön-
állóságát, illetve a központosítás lehet az első 
lépése annak a központi kormányzati politi-
kának, amely hosszabb távon az adónemnek 
megszüntetésébe torkollik. Ez mindenképpen 
súlyos problémákat okozhat a települési ön-
kormányzatoknak.

NYÍRBÁTOR | A mintegy 13 ezer lako-
sú Nyírbátor polgármestere, Balla János-
né az iparűzési adó beszedésének köz-
pontosításával kapcsolatban ugyancsak 
kétségeinek adott hangot. Véleménye sze-
rint megfelelő a helyi adóbeszedés, mivel jó 
és szoros kapcsolatokkal rendelkezik az ön-
kormányzat a helyi vállalkozókkal. A köz-
ponti adóbehajtás érzéketlen az efféle kap-

csolatok iránt, rugalmatlan eszközökkel 
rendelkezik, így a beszedés hatékonyságá-
ra a centralizáció negatív hatással lehet.

Nyírbátor városában 2003. január 1. óta 
van érvényben a 2 százalékos iparűzési adó-
kulcs. A bevétel 2008-ban 490 millió forint 
volt, és 2009-re 460 millió forintot terveznek 
ebből az adónemből. Az iparűzési adó az el-
múlt hat évben több mint kétszeresére emelke-
dett a sikeres gazdaságfejlesztési programok-
nak köszönhetően, így ma a tizenháromezer 
fős város költségvetésének jelentős hányadát 
teszi ki. A saját működési bevételek 55 száza-
lékát, az összes működési bevételek 27 száza-
lékát adja. Az adóból befolyó bevételeket fő-
leg az infrastruktúra, az oktatás, és a turizmus 
fejlesztésére fordítják, gazdaságfejlesztési prog-
ramokat fi nanszíroznak belőle, az európai uniós 
pályázatok önerő részét adja, valamint a tele-
pülés önkormányzata által kibocsátott kötvé-
nyek kamatának fedezetét is abból biztosít-
ják. A helyi adózási rendszerben az iparűzési 
adó mellett jelen van a gépjárműadó, a telek-
adó, valamint a talajterhelési díj. Vannak spe-
ciális mentességek is a település adórendele-
tében, többek között 500 ezer forint adóalap 
alatt a vállalkozásoknak nem kell fi zetniük 
iparűzési adót, az ipari parkban lévő vállalatok 
telekadó-mentesek, továbbá 1,5 milliárd forint 
feletti nagyberuházások – amelyek nagyobb 
munkahely-teremetési lehetőséget adnak, il-
letve szakképzést nyújthatnak – kaphatnak 
speciális adóengedményeket. A helyi adókat 
csak kisebb mértékben tudják felhasználni gaz-
daságélénkítő eszközként, mivel az iparűzési 
adó (és más önkormányzati adók) nem jelen-
tős a többi központi teherrel szemben, ame-
lyet a cégek viselnek. Bár lehetne, de a kör-
nyék települései között nincsen adóverseny. 
Ez főleg arra vezethető vissza, hogy a helyi 
adók kérdése kisebb súllyal esik latba a vál-

lalkozások telephelyről hozott döntéseiben, 
mint maga a befogadó települések infrastruk-
turális ellátottsága, a helyi munkaerő kínálata 
vagy a helyi kereslet. A fenti okok miatt a vál-
ság idején nem csökkentették az iparűzési adót, 
másrészt pedig ez az önkormányzat nagyon 
fontos bevétele.

Az adóbehajtással három fő foglalkozik, akik 
számos más feladatban is részt vesznek, töb-
bek között a költségvetés megtervezésében is. 
Mivel rengeteg feladatot látnak el az adócso-
port tagjai, így az adóbeszedés központosítá-
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sa nem járna létszámcsökkenéssel. Az ipar-
űzési adó önkormányzati behajtása nem jár 
jelentős költséggel, az irodát, a többi funkció 
miatt, ugyanúgy fenn kell tartani a további-
akban is. Az adókat sikeresen be tudják haj-
tani, ezt mutatja a kevés kintlévőség is. A jó és 
szoros kapcsolat – amelyet az önkormányzat 
épített ki a helyben működő vállalkozásokkal 
– nagyban megkönnyíti az adónem beszedé-
sét, és segít a pozitív adómorál megalapozásá-
ban. Az önkormányzat az adóhátralékkal ren-
delkező vállalkozásokkal szemben rugalmas 
eszközöket alkalmaz, döntően sikerrel. 

A polgármester asszony véleménye sze-
rint az iparűzési adó beszedésének közpon-
tosítása nem könnyít Nyírbátor helyzetén, 
ugyanakkor nehéz megítélni, mennyiben 
sérti a település autonómiáját. Bár ez döntő-
en beszedési technika, mégis a hatékonyság 
szempontjából problémát jelenthet. Ugyanak-
kor aggályait is kifejtette a centralizáció egy 
másik aspektusával kapcsolatban, amely sze-
rint a helyben beszedett iparűzési adó fontos 
kapcsolatépítő erővel bír, pontosabban fenn-
tartja, illetve erősíti az önkormányzat és a he-
lyi vállalkozások közötti kapcsolatokat. Az új-
évi fogadás, amelyet a város 60 legnagyobb 
adófi zető cégének részvételével szerveznek, 
egyben beszámolási lehetőség a befolyt adó-
összegek felhasználásáról. Ezzel együtt erősí-
ti a településhez tartozás érzetét, segít kiala-
kítani a pozitív adómorált. A központosítás 
ezt ellehetetleníti, így a polgármester asz-
szony a kezdetektől ellenzi. 

SARKAD | Tóth Imre, a 11 ezer lakosú 
Sarkad város polgármestere írásban vála-
szolt kérdéseinkre.

A város iparűzési adóbevétele 2008-ban 
77 millió forint volt a korábbról maradt, 
de az adott évben megfi zetett adótartozá-

sokkal együtt. Ez a bevétel az idei évben, fo-
lyó áron mintegy 40 százalékkal csökkenhet. 
Összességében a költségvetési bevételek 2 szá-
zalékát teszi ki az adó, de fontos forrása a vá-
rosnak, mert a kommunális adóval együtte-
sen alapját képezik a helyi feladatok hiányos 
állami fi nanszírozásának. 

A város adórendszere mindenben köve-
ti a törvényi kereteket. A megadható maxi-
mális 2,5 millió forintos nettó árbevétel ha-
tárig terjedő kedvezményt csak a legfeljebb 
500 ezer forintos adóalappal rendelkező cé-
gek számára biztosította. A város nem köt 
speciális alkukat, de a törvény ismer egyedi 
kérelmeket részletfi zetésre, adóelőleg-módo-
sításra vonatkozóan. Ezekről az önkormány-
zat határozatot hoz.

A város vezetése alaposan tanulmá-
nyozta a törvényt, annak feltérképezésére, 
hogy a változás inkább előnyös vagy hátrá-
nyos lesz-e számára. Pozitívnak érzik az új 
szabályozásban, hogy az egy összegű elszá-
molást határidőkhöz kötötték. Bizonytala-
nok ugyanakkor a túlfi zetések elszámolásá-
val, átutalásával kapcsolatosan.

Az önkormányzat komoly erőfeszítése-
ket tesz az adóköteles jövedelmek behajtása 
érdekében. Tekintettel azonban a jelenlegi 
gazdasági helyzetre, a munkanélküliség-
re, a meg nem fi zetett adók, hátralékok be-
hajtása nehézkessé vált. Sok a ténylegesen 
behajthatatlan tartozás a fedezet hiánya mi-
att. Így az inkasszók sem teljesülnek. Egye-
dül azokban az esetekben van esélye az ön-
kormányzatnak, ahol az adók megfi zetésére 
kötelezettek jövedelemmel rendelkeznek, és 
abból lehet letiltani a meg nem fi zetett adót. 
Tovább rontják a helyzetet a cégfelszámolá-
sok, megszűnések. Mindent egybevetve az adó 
40 százaléka nem folyik be, ami az évek során 
göngyölődik, tovább halmozódik.

Az önkormányzat kényszerítéssel nem él. 
Igyekszik az adózók egyedi kérelmeit teljesí-
teni, hogy javítsa fi zetőképességüket, nehéz 
anyagi helyzetüket. Ugyanakkor az önkor-
mányzat lehetőségei rendkívül szűkek a he-
lyi gazdaság élénkítésére. Jelenleg annyit tud 
tenni, hogy nem vezet be új adókat, és a meg-
lévőket nem emeli.

Az adócsoport háromfős. Ebből egy sze-
mély az adók behajtására szakosodott. Az adók 
behajtása a fenti okokból meglehetősen költsé-
ges, sok ráfordítással jár, amely alig-alig térül 
meg. A munka szakemberigényes, de az ön-
kormányzatnak részben közhasznú munkával 
sikerült pótolnia a létszámhiányt. Az iparűzé-
si adó központi beszedése tehát nem szaba-
dít fel helyi munkaerőt, sőt az adatszolgálta-
tás is romlani fog.

Összességében a polgármester úgy látja, 
hogy az adó központi beszedése két tekin-
tetben mindenképpen sérti az önkormányzat 
autonómiáját: egyrészt abban, hogy nem álla-
píthat meg eltérő adóelőleg-befi zetési időpon-
tokat, másrészt pedig abban, hogy az adózás 
rendjéről szóló törvényben nem szabályozott 
kérdésekben nem alkothat speciális, eltérő 
szabályokat. Így tehát ellenzi az adó besze-
désének központosítását. �

önkormányzati hírportál

OLVASSA! www.onkornet.hu
A szerkesztők szándéka, hogy a nyilvánosság előtt 

a közigazgatás mellett kapjon szerepet az „Önigazgatás” 

is. Ezért kérjük, küldjenek híreket településükről 

az ÖNkorNET hírportálra, amelyet szerkesztőink 

rövid időn belül közzétesznek. 

E-mail: info@onkornet.hu
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Az e havi HO-jelentés a helyi iparűzési 
adóból származó bevételek mértékével 
és egyenlőtlenségeivel foglalkozik.  Nap-
jainkra a helyhatóságok mintegy ötha-
toda veti ki az iparűzési adót. Az adó-
kulcsok nagyon eltérőek, és az egyéb 
feltételekben is jelentős különbségek 
lehetnek, de összességében egy nagyon 
jelentős helyi bevételről van szó, amely 

a helyi autonómia egyik pillére.

A jelentős mértékű bevétel mögött ugyanak-
kor a helyi vállalkozások sűrűsége és lehető-
ségei, jövedelemtermelő képessége folytán 
nagyon különböző helyi bevételek húzód-
nak meg. A Helyi Obszervatórium (HO) 
a számára legfrissebb rendelkezésre álló, 
2007-es adatokon szemlélteti az iparűzési 
adó kapcsán az önkormányzatok helyzetét. 
A 2008 végétől, 2009 elejétől bekövetkezett 
gazdasági válság valószínűleg nem egyfor-
mán érintette a településeket. Mindenekelőtt 
2008-ban, de valószínűleg 2009-ben is a leg-
dinamikusabb feldolgozóipari, exportra spe-
cializálódott vállalkozások, térségek sínylet-
ték meg leginkább az új helyzetet.

A helyi iparűzési adót a magyarországi 
települések közül 2007-ben 2676 helyható-
ság vetette ki. A kilencvenes évek közepé-
nek gyors felfutása után az évtized végétől 
nagyjából stabil, a települési kör 75–80 szá-
zalékában található meg az adónem.

Helyi iparűzési adót kivető települések szá-
mának változása

A helyi iparűzési adó a folyamatos reál- és no-
minálérték növekedés mellett is gyorsan, már 
az 1990-es évek közepére elérte a mai önkor-
mányzati költségvetési helyét. Az önkormány-
zatok 2007-re összességében közel 450 milliárd 
forint bevételt könyvelhettek el egyedül ebből 
az adóból. Mára csak ez az adónem a helyi adó-
bevételek 85 százalékát, valamint a saját folyó 
bevételeknek közel a kétharmadát adja.

A helyi iparűzési adóból származó bevé-
telek 1993-ig évről évre jelentősen növeked-
tek, a saját folyó bevételek 1991-es 10 száza-
lékos szintjéről, annak 55–60 százalékára. 
Majd ezt követően 1999-re fokozatosan elérte 
a települési önkormányzatok saját bevételei-
nek 65–70 százalékát. Az 1999 és 2007 közöt-
ti időszakban pedig folyamatosan 66–68 szá-
zalékos szinten ingadozott. 

Az összes helyi iparűzési adóbevétel tele-
püléstípusok szerint

Miközben tehát az iparűzési adó összességé-
ben nagyon jelentős bevétel az önkormányza-
tok számára, az adó megoszlása azt mutatja, 
hogy településtípusok és térségek szerint je-
lentősek az eltérések. 

A Magyarországon beszedett helyi ipar-
űzési adóbevételek 43 százaléka a fővárosra 
és kerületeire esik, és további 22 százalék 
a megyei jogú városokra, tehát az össztö-
meg 65 százalékát mindössze 24 telepü-
lésen realizálják. A községek mindössze 
9 százalékos arányban részesednek e be-
vételekből. Ez nem feltétlenül rosszabb, 
mint a költségvetési kiadásokból való ré-
szesedésük (vö. HO-Jelentés, ÖNkormány-
zat 2009. június). 

Helyi iparűzési adó

Közkedvelt 
adónem
Szerzők: Gazsó István, dr. Kovács Róbert

� Budapest  � Megyei jogú városok  � Városok  � Községek

Az összes helyi iparűzési adóbevétel 

településtípusok szerint százalékban
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A régiók iparűzési adóbevételének 
községekre eső hányada

A régiók településeinek helyi adó bevételei, 
valamint az iparűzési adó aránya a helyi 
adókon belül

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy jelen 
iparűzési adóról szóló összeállításunk ese-
tében egyértelműen látszik, hogy a kistele-
pülések ugyanúgy ragaszkodnak ehhez az 
adónemhez, ahogy a nagyobb városok. Az 
ábrákon látható regionális bontásban külön 
szerepeltettük a fővárost Pest megyétől (így 
„kettévágva” a Közép-magyarországi Régi-
ót), mert az ország összes helyi iparűzési adó-
bevételéből 43 százalékot kihasító 183 milli-
árd forintos bevételével elfedné a regionális 
különbségeket. 

A legmagasabb összesített iparűzési adóbe-
vétellel így a Közép-dunántúli Régió rendel-
kezik, mellette csak a Közép-magyarországi 
Régió volt képes átlépni az 50 milliárd forin-
tot, míg a képzeletbeli ranglista másik végén 
a Dél-dunántúli Régió 21 milliárd forint körüli 
eredménye szerénykedik. A többi, alternatív 
helyi adónem éppen a Dél-Dunántúlon tudta 
a legnagyobb (26,6%) súlyt az iparűzési adó-
val szemben elérni, vagyis e régióban a legin-
kább diverzifi kált a helyi adóztatás. 

A helyi adókból származó bevételekből az ipar-
űzési adó aránya minden régióban meghaladja 
a 70 százalékot, a legalacsonyabb a Dél-Dunán-
túlon (73,4%), a legmagasabb pedig (a budapesti 
87,4% mellett) a Dél-Alföldön (84,3%).

Az országban képződött helyi iparűzési 
adóbevételek 9,1 százaléka esik a községek-
re, miközben az összlakosság 32 százaléka él 
ott, valamint a települések 89 százaléka ke-
rül ki ebből a körből. 

A „Budapest-hatást” fi gyelembe véve – mi-
szerint a főváros, mint város lehúzza az orszá-
gos községi adatokat – azt mondhatjuk, hogy a 
régiók nagyjából követik a régiókon belüli köz-
ség-város arányokat, vagyis, minél magasabb a 
községek aránya, annál magasabb a régió helyi 
iparűzési adóbevételéből a rájuk eső arány. 

A sűrű településhálózattal rendelkező 
Észak-Magyarországon a községek részese-
dése a régió iparűzési adóbevételéből 21,9 szá-
zalék, valamint szintén relatíve magas arányt 
tapasztalunk Közép-Magyarországon és Nyu-
gat-Dunántúlon. 

A régiók iparűzési adóbevételének közsé-
gekre eső hányada

Az iparűzési adóból származó bevételek egy 
lakosra vetített adatai szintén a fővárosi fö-
lényt mutatják. A főváros mellett mindössze 
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A régiók településeinek helyi adóbevételei, valamint 
az iparűzési adó aránya a helyi adókon belül (2007)

� Helyi adók összesen (millió forint)  � Iparűzési adó (millió forint)  
� Iparűzési adó arány a helyi adókon belül

Helyi iparűzési adóból 

származó bevételek megyénként, 

2007 (millió forint)

Baranya 9 237,21

Borsod-Abaúj-Zemplén 17 196,88

Budapest 182 691,20

Békés 7 324,76

Bács-Kiskun 12 657,84

Csongrád 12 219,30

Fejér 20 183,67

Győr-Moson-Sopron 16 063,46

Hajdú-Bihar 13 311,11

Heves 8 665,15

Jász-Nagykun-szolnok 10 329,78

Komárom-Esztergom 17 306,13

Nógrád 3 100,71

Pest 46 180,57

Somogy 6 041,79

Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 643,41

Tolna 6 444,29

Vas 9 426,07

Veszprém 10 290,71

Zala 8 609,43
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HO-jelentés

Cél az átláthatóság
A Helyi Obszer-
vatóriumot 2007-
ben annak érdeké-
ben hozták létre az 
alapítók, hogy te-
vékenységével se-
gítse, támogassa az 
önkormányzatok 
munkáját, a kor-
szerű ismeretek és a jó gyakorlatok terjesztésével 
javítsa működésük feltételeit. Szakanyagok, elem-
zések készítésével, speciális konferenciák szerve-
zésével igyekszik feltárni az aktuális problémákat 
és irányt mutatni a megoldások keresésére.

A Helyi Obszervatórium összehasonlító adatokat, 
módszereket szolgáltat a helyi, és a központi hata-
lom ellenőrzéséhez. Újszerűsége mindenekelőtt ab-
ban van, hogy közhasznú, független szervezetként 
a tudomány eszközeinek és a nyilvánosság erejé-
nek felhasználásával törekszik a helyi közösségek 
ellenőrzőképességének javítására. 

A Helyi Obszervatórium részt kíván vállalni az 
eszközök, mutatószámok fejlesztésében az önkor-
mányzatok vizsgálatával kapcsolatban, a mutatók 
értékeinek meghatározásában, a szektorra vonatko-
zó előrejelzési módszerek kifejlesztésében. Rendsze-
res, nyilvános, összehasonlító információk közlését 
tervezi a központ országos és nemzetközi szinten, 
negyedéves audit és éves auditálás által. A helyi 
stratégiai és pénzügyi tervezés korszerű módsze-
reinek elterjesztésében is szerepet vállal s ezen kí-
vül konferenciák, workshopok, fórumok és képzé-
sek szervezésében is segítséget nyújt.

A Helyi Obszervatóriumot a közép- és a kelet-
európai térség, hosszabb távon az Európai Unió 
önkormányzati folyamatait fi gyelő módszertani 
központtá kíván válni. Az Obszervatórium nem-
zetközi összehasonlításaival a hazai önkormány-
zati szektor nemzetközi megítéléséhez és elismert-
ségének javulásához is hozzájárul. �

Közép-Dunántúl fajlagos bevételei haladták 
meg, és Pest megye (a Budapest nélküli Kö-
zép-magyarországi Régió) egy lakosra vetí-
tett iparűzési adóbevételei közelítik meg az 
így számított országos átlagot.

A részletesebb települési adatok ugyanak-
kor azt mutatják, hogy sok kisebb települé-
sen lényegesen magasabb, akár hatszorosa 
is lehet a fővárosi értéknek az egy lakosra 

eső iparűzési adóbevétel. Ilyen kiemelkedő 
bevétellel dicsekedhet Kékkút (671 e. Ft/fő) 
és Berente (633 e. Ft/fő). E községek fajla-
gos (egy lakosra számított) bevételeinek 
mintegy a felét hozzák a legnagyobb adó-
bevétellel bűszkélkedő városok (Budaörs 
347 e. Ft/fő; mind az egy lakosra, mind az 
összbevétel alapján országos harmadik), il-
letve Komárom (237 e. Ft/fő).  �

A szerkesztő postájából – 
Sok, vagy kevés? (Folytatás az 5. oldalról)

Elsőként a Magyar Demokrata március 26-i szá-
mában megjelent egy államtitkár szavait som-
mázó mondat jutott eszembe: „A kistelepülések 
életképtelenek, az ott lakóknak azt javasolta köl-
tözzenek el.” Vagyis, ha 1000 főben húzzuk meg 
a kistelepülések határát, településeink több mint 
fele (55-a) életképtelen.

Korábban az iskolákkal kapcsolatosan hallot-
tam olyan véleményt, ha egy osztályban 1 gyer-
mek megbukik az valószínű hülye, sőt egy osz-
tályban 2 ilyen is lehet, na de 55 százalék - itt már 
a tanító nénivel is van valami gond!

Igazából nem értem, hogy a statisztika a leg-
kisebb kategóriát miért 500 főnél tekinti  be-
fejezettnek, amikor a lakosságszámhoz kötött 
jogszabályok 600 főnél teszik ugyanezt. Ha vissza-
emlékezünk a falurombolás első lépésének szánt 
postabezárás is eddig a lélekszámig ment el.

Utalás történik arra, hogy a nagyobb települé-
sek költségvetési forrásainak többletét a határai-
kon túlnyúló feladatokkal magyarázzák egyesek. 
Nos, én ezzel is vitába szállnék, ugyanis ha valaki 
ide megy „ügyintézni”, akkor már fogyaszt, vásá-
rol is. Továbbmegyek: a kisebb települések lakói 
biztos, hogy heti egy alkalommal itt vásárolnak; 
tartós fogyasztási cikkeket, pedig lakóhelyükön 
biztos, hogy nem tudnak beszerezni.

A központi szerep így egyáltalán nem hátrány 
ezeknek a településeknek, hiszen, ha közvetve 
is a kistelepülések lakói (elsősorban a közigaz-
gatásban és a kereskedelemben) munkahelyek 

fenntartásához járulnak hozzá, ennek számsze-
rű kimutatása biztosan nehéz; ha nem lehetet-
len – pedig megérne némi fáradtságot!

Befejezésül a költségvetési erőforrásokról, no-
ha ez a megjegyzésem némiképpen ront is a kis-
települések megítélésén, az igazsághoz akkor is 
hozzátartozik, hogy teljesen hű képet akkor ka-
punk erről, ha az összehasonlítást nem abszolút 
számokban, hanem 1 főre jutóban nézzük.

Persze nem tudom, hogy ezekben a számok-
ban szerepelnek-e a különböző pályázatokon 
nyert céltámogatások. Ezeket is érdemes lenne 
megvizsgálni, egyik-másik esetben már a kiírás 
kizárja a kistelepüléseket,  például a támogatá-
si összeg minimális korlátával.

Még valami, ami ugyan nem köthető a cikk 
témájához, de „feltört belőlem”. Miért drága a 
magyar közigazgatás?

Nos, megítélésem szerint, nem a kistelepülések 
önkormányzati képviselőinek nem létező tiszteletdíja 
miatt. Elsősorban a párhuzamos intézményrendszer 
(pl. régió-megye, kistérség-LEADER-önkormányzati 
társulások), a pénzelosztó központok miatt.

Mi is szivárgott ki Lendvay Ildikó beszédéből:  
„Ne féljetek, a pénz nálunk maradt!”

Megérne egy vizsgálódást az is, hogy milyen 
irányultságúak a pályázatok sorozatosan  nyer-
tes önkormányzatai.

A magam részéről remélem, már közeleg az 
az idő, amikor a kassza kulcsa igazságosabb el-
osztást végző kezekbe kerül.

Szilsárkány, 2009. július 23. 

  Zöld Péter polgármester
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Környezetvédelem

A fenti kérdések egyre nagyobb, helyenként 
égető súllyal vetődnek fel a társadalom, az egyes 
települések és különösen az érintett lakosság 
körében. Egyrészt örömmel látjuk, hogy több 
száz milliárdos fejlesztési projekt előkészíté-
se zajlik az EU-támogatások elnyerése remé-
nyében, ugyanakkor mindenütt súlyos gondot 
jelentenek az önrész-fi nanszírozás, a majda-
ni üzemeltetés,  fenntartás és nem utolsósor-
ban a meglévő infrastruktúra megújításának 
helyenként elodázhatatlan kérdései.

Ugyan a közüzemi vízellátásba bekapcsolt 
lakosság aránya 97 százalék, de gondok van-
nak a vízminőséggel. És éppen a köbméteren-
ként súlyos 100 forintokba kerülő vízelőkeze-
lés irányítja rá a fi gyelmet az egyre növekvő, 
helyenként a 20–30, sőt a 40 százalékot is meg-
haladó hálózati vízveszteségekre, az elöregedő 
30–40–50 éves, jelentős részben azbesztcement 
csövekből épült, halaszthatatlanul felújításra 
szoruló vízellátó vezetékekre.

A csatornázás terén még a közműhálózat 
bővítésére és a szennyvíztisztításra koncent-
rálunk, de küszködünk a már kiépített háló-
zatokra rákötni nem akaró – a megfi zethető-
ség okán –, nem tudó közel egymillió lakossal. 
Egyre komolyabb kihívást és költséget jelente-
nek a rossz állapotú (és nem csak a régi építésű) 
csatornákon jelentkező „idegen vizek”, csapa-
dék in- és exfi ltráció megszüntetése, a meg-
lévő csatornahálózatok jó állapotba helyezé-
se. A közműfelújító, a hatékonyságnövelő 
és a kapacitásbővítő fejlesztéseknek alapve-

tően három forrása van. Az egyik a szolgál-
tatási díjakba épülő (értékcsökkenési, bérleti, 
fejlesztési, koncessziós és még sorolhatnánk) 
díjhányad, a másik az újonnan csatlakozóktól 
egyszeri alkalommal elkérhető „közműfejlesz-
tési hozzájárulás”, illetve az erre alapozott ön-
kormányzati/társulati források, míg a harma-
dik, domináns hányadot kitevő rész az állam 
és az EU által nyújtott támogatások.

A vízdíjakba épülő/épült fejlesztési források-
ból az elmúlt évtized összesített adatai alapján 
azt látjuk, hogy a hálózati rekonstrukciók aránya 
nem éri el a teljes hálózatra vetített évi 0,3 szá-
zalékot, és a tíz év összesített értéke a 3 szá-
zalékot. Ebből pedig azon túl, hogy a hálózat 
teljes felújítását a jelen (tarthatatlan) tempó mel-
lett (irreális) 330 év alatt tudnánk megvalósíta-
ni, az következik, hogy a díjak jelentős emelése, 
vagy egyéb források bevonása nélkül a jelenle-
gi közművek és az arra alapozott szolgáltatás 
fenntartását sem tudjuk biztosítani.

Mire használhatjuk fel 
az állami és az EU-forrásokat?

Mint azt a KEOP (Környezet és Energia Ope-
ratív Program) KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javí-
tási és a KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és -tisz-
títási programok pályázati útmutatói leírják, 
ezek a források a közműfelújító, a hatékonyságnö-
velő és a kapacitásbővítő fejlesztések közül a fel-
újítást, rekonstrukciót,  a bővítési, hatékonyság-
növelési, beruházási hányadnak csak korlátozott 
(csatorna esetén 5%-os) mértékéig támogatják.

A felújításra, rekonstrukcióra pedig önál-
lóan sehol nem lehet pályázni.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Mód-
szertani útmutató költség-haszon elemzéshez, 
KEOP támogatáshoz című kiadványa megfo-
galmazása szerint:

„A tulajdonos önkormányzatok alapve-
tő érdeke, hogy a víziközmű-szolgáltatás 

önfi nanszírozó legyen, a szolgáltató saját 
bevételeiből, működési támogatás nélkül 
legyen képes ellátni feladatát, amelybe a na-
pi működésen túl beletartozik a távlati va-
gyonbiztonság is: folyamatosan gondoskod-
ni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, 
pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú bizton-
sága érdekében.”

Akkor: mit, miből és mennyiért? 
A  Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium Fejlesztési Igazgatósága (KvVM-FI) ré-
szére a KEOP-ból támogatott szennyvíztisztí-
tási, ivóvíz-ellátási projektek költség-haszon 
elemzésének elkészítéséhez és ellenőrzéséhez 
szükséges fajlagos költségmutatók kidolgo-
zása megtörtént.

A víziközmű infrastruktúra teljes palettá-
ját felölelő (a vízkivételtől a szennyvíztisztí-
tásig terjedően, az új támogatott műszaki tar-
talmakkal kiegészített), tipizálható műszaki 
tartalmakhoz, létesítmény egységekhez a beru-
házási fajlagos költségek, valamint a fenntart-
hatóság, az üzemeltetési költségek és a támo-
gathatóság szempontjából mértékadó várható 
élettartamok kerültek megadásra. 

A várható élettartamok alapján a fenntart-
hatóságon túl, a díjak mértékének alakulása is 
tervezhető, és mint azt az EU által előírt irány-
elvekre épülő költség-haszon elemzés bizonyít-
ja, a fenntartható, a hosszú élettartamú megol-
dások támogatási aránya is magasabb.  

Az útmutató megtalálható a szakmai 
szövetségek honlapjain www.maviz.org, 
www.maszesz.hu, és várhatóan hamarosan 
megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség honlapján is.

A közölt cikk nem a TÖOSZ hivatalos állás-
pontját tükrözi, de teret kívánunk nyújtani a kü-
lönbözõ szakvélemények közlésének és ütköztetni 
kívánjuk azokat. Várjuk a véleményeket.

Viziközmű-fejlesztések 

KEOP-támogatással

Mit, miből és mennyiért?

Szerző: Kovács Károly 

a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alelnöke 
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Barangoló

Hamarosan beérik a leghátrányosabb 
helyzetű (LHH) kistérségek számára ki-
alakított, összesen 96,9 milliárd forint 
keretösszegű, felzárkóztatást célzó prog-
ram. A 33 érintett kistérségnek január 
végéig kellett benyújtania a végleges, 
komplex projektcsomagot a kistérségen-
ként megállapított támogatás felhaszná-
lásáról. A javaslatok zsűrizése az Észak-
alföldi Régióban március végén indult és 
áprilisban be is fejeződött. A zsűrizést 
követően a pontosított projektjavaslatok 
alapján írja majd ki a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség a kifejezetten a kistérsé-
geknek szóló felhívásokat, amelyekre így 
lényegében verseny nélkül nyújthatják 
be részletes projektjavaslatukat az érin-
tettek.

A tiszafüredi kistérség projektcsomag-
jában nagy hangsúllyal szerepel a felnőtt-
képzés megteremtése, melynek segítsé-
gével a hátrányos helyzetű álláskeresők 
álláskeresési képességei és a kulcsképessé-
gek fejlesztése, a hiányszakmáknak számí-
tó képzettségek megszerzése a cél. A meg-
lévő és jelenleg is szociális intézményként 
működő épület felújításával és akadály-
mentesítésével fejlesztenék a szociális in-
tézményrendszert. Javulna a kistérségben 
élő gyermekek és felnőttek számítógépes 
ismerete, a Wifi Falu program segítségé-
vel például a mélyszegénységben élő fia-
talok négyszintű, térségspecifikus képzé-
se valósulna meg, mely a munkaerőpiacra 
való belépésre készíti fel őket, növelve ez-
zel a foglalkoztathatóságukat, elősegít-
ve az életminőségük javulását. Nagy hang-

Elfogadták a tiszafüredi kistérség pro-

jektcsomagját, indulhat a projekt rész-

letes kidolgozása, mielőtt a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) elbírálja 

azt – tájékoztatta lapunkat az NFÜ. A 

Nem mondunk le senkiről elnevezé-

sű programban a 33 leghátrányosabb 

helyzetű kistérség felzárkóztatásáért 

lehetett pályázatokat benyújtani.

Felnőttképzés és Wifi  Falu program

Képzés helyi lapok szerkesztőinek Földesen.  A Magyar 

Újságírók Országos Szövetsége Helyi Lapok Szakosztálya, a 

Bálint György Újságíró Akadémia szakmai egyetértésével, 

Földes Nagyközség, a MÚOSZ, az Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsé-

ge, az ÖNkormányzat című folyóirat és az ÖNkorNET Önkor-

mányzati Közéleti Hírportál támogatásával bentlakásos, 50 

órás tanfolyamot szervez településmarketing témakörben, 

települési újságok, honlapok szerkesztői, munkatársai, vala-

mint azon kollégák részére, akik munkakörükben kommuni-

kációs és/vagy pr-menedzseri feladatokat látnak el.

A tanfolyam elvégzéséről a hallgatók tanúsítványt kapnak a 

szakmai támogató intézmények vezetőinek igazolásával és felvé-

teli nélkül juthatnak be a Bálint György Újságíró Akadémiára.

Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 10.

A képzés programja: helyi sajtó feladata a település elért 

eredményeinek, meglévő problémáinak kommunikálásában; 

műfaj ismeret (elmélet és gyakorlat), a kommunikáció új lehe-

tősége: internetes újságírás, honlapok készítése és gondozása; 

sajtóetika, sajtójog, szakmai erkölcs; általános és közéleti pro-

tokoll; egy újság készítése a képzés ideje alatt valamennyi hall-

gató közreműködésével.

Előadók: neves újságírók, főszerkesztők, egyetemi okta-

tók, fotóriporter, tipográfus, tördelőszerkesztő, olvasószer-

kesztő, protokoll szakértő.

A képzés időpontja: 2009. augusztus 30. és szeptember 5. között.

A képzés vezetője és szervezője:  Gönczi Mária, a MÚOSZ He-

lyi Lapok Szakosztályának titkára, a MÚOSZ Választmányá-

nak tagja. Tel.:(52) 492431 vagy 06 30 664 34 84. E-mail: gon-

czi.maria.eva@gmail.com. 

A jelentkezési lap letölthető: www.muosz.hu, 

www.onkornet.hu, www.toosz.hu.

súllyal szerepel az egészséges életmódra 
nevelés. Egy projekt keretében már az óvo-
dában megkezdődne a gyermekek köré-
ben az egészséges szokásrend kialakítá-
sa. A zsűri tehát zöld utat adott a tiszafüredi 
kistérség projektcsomagjának, most már 
csak a projektek részletes kidolgozása, 
pontosítása van hátra, mielőtt az NFÜ el-
bírálja azokat. �

Szerző: Simon Cs. József újságíró
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Szó, ami szó, több oldalról is híres ez a város. 
Már maga a település szerkezete is építészet-
történeti fogalom. A hajdúk, ez a marcona ka-
tona nép úgy akarta megvédeni a városközpon-
tot a külső támadásoktól, hogy egyre nagyobb 
körökben vette körül utcáival. Mintha nemcsak 
külső és belső, hanem középső, nagy, kis és még 
kisebb körútjai lennének. Ezeket aztán sugár-

Ezt a kulturális és gazdasági programsoro-
zatot először 1937-ben rendezték meg. A vá-
ros ünnepi díszbe öltözött, a középületeket és 
sok magánépületet is fellobogóztak. Az orszá-
gos visszhangot kiváltó rendezvényt a gim-
názium előcsarnokában dr. Darányi Kálmán 
akkori miniszterelnök nyitotta meg.

Az 1990-es évek közepétől Hajdúböször-
mény városa ismét megrendezi a Hajdúhe-
tet. Napjainkra a rendezvénysorozat olyan 
kulturális és gazdasági megmozdulássá vált, 
amely a környék lakóira is jelentős vonzást 
gyakorol. A programokba bekapcsolódnak 
Hajdúböszörmény testvérvárosainak művé-
szeti csoportjai, valamint a térség települése-
inek együttesei is.

A szervezők tudatosan törekedtek és tö-
rekszenek arra, hogy a múlt és a jelen vala-
mennyi szegletét bemutassák. Történelmi, 
néprajzi, egyházművészeti és egészségügyi 
kiállítást, méhészeti bemutatót, szőlészeti-
borászati kiállítást rendeznek. Nagy érdeklő-
dés övezi az állatkiállítást, a gyapjúkiállítást, 
a kocsi- és fogatbemutatót is. Minden napra 
jut egy-egy kiemelkedő program, amelyik vé-

irányú utak keresztezik, de a 400 éves szerkezet 
(1609-ben telepítette ide Bocskai István erdélyi 
fejedelem a hajdúkat) ma is meglátszik a haj-
dúkerületi központ, Hajdúböszörmény térké-
pén is. Gazdasági potenciálja is hatalmas, hi-
szen a Hajdúság legtermékenyebb, fekete földű 
területe, a löszhát alkotja legnagyobb részét. 
Sajnos, ez a potenciál most nincs kihasználva, 
mindenki ismeri a mezőgazdaság sanyarú hely-
zetét, a növénytermesztés, a sertés-, szarvas-
marha-, baromfi tenyésztés, a tejtermelés csőd-
közeli állapotát. De majd egyszer, ha végleg 
rájövünk, hogy sem a pénzt, sem az értékpa-
pírt, sem a részvényeket nem lehet megenni, 
visszanyeri régi erejét az agrárium is. 

Ha a város példátlanul gazdag kulturá-
lis életét, intézményeit soroljuk, első helyen 
kell említenünk, hogy Hajdúböszörmény tu-
lajdonképpen egyetemi város is. Az egykori 
óvónőképzőből most a Debreceni Egyetem 
egyik karává fejlődött intézmény teszi az-
zá, amelynek több mint ezer hallgatója van. 
Közülük többen, többféle minőségben részt 
vesznek a Hajdúhét rendezvényein is.

„Legyen vendégünk majd személyesen is, és győződjön meg arról, hogy történelmi 

és építészeti emlékeinkért éppúgy érdemes idelátogatni, mint a sokoldalú, gazdag 

kulturális és szórakoztató programokért, fesztiválokért. Mi szeretettel fogadjuk és 

várjuk.” Az idézet Kiss Attilától, Hajdúböszörmény polgármesterétől való, aki így in-

vitálja a vendégeket a legnagyobb, 37 ezer hektárt magában foglaló 32 ezres haj-

dúvárosba, az egykori hajdúkerület székhelyére.

Kulturális intézmények sokasága 

a 400 éves Hajdúböszörményben
Szerző és fotó: Gőz József újságíró
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ge az éjszakába nyúlik. A város polgárai mél-
tán érezhetik, hogy megmutatják a nagyvilág-
nak a hajdúság kultúrájának értékeit. Vannak 
sportesemények is, megválasztják a Hajdú-
hét szépét, végül tűzijáték és utcabál zár-
ja a Hajdúhetet.

Egyedülálló a város képzőművészeti 
múltja és jelene is. Az ötvenes években bi-
zonyos mértékig visszaszorult a festészet 
iránti helyi érdeklődés, azonban az 1960-as 
években a helyi értelmiség egy kis cso-
portja, akiket Czine Mihály irodalomtör-
ténész böszörményi műhely néven emlege-
tett, gondolkodni kezdett egy alkotótábor 
létrehozásának a lehetőségén. Ennek a cso-
portnak a tagjai Bíró Ferenc, Kertész Lász-
ló, Lázár Imre, Pálnagy Balázs, dr. Oláh 
Imre, Székelyhidi Ágoston. 1964-ben nyi-
totta meg kapuit a hajdúböszörményi mű-
vésztelep.

Tevékenysége az évek során egyre gazdago-
dott, színesedett. Kezdetben rajztanárok, ama-
tőrök továbbképzőjeként működött, majd egy-
re inkább hivatásos festők látogatták, valóban 
alkotótáborrá vált a főiskolai tanárok irányítá-
sával. Nagy előrelépést jelentett a telep életé-
ben, mikor lehetőség nyílt arra, hogy külföl-
di művészek is részt vegyenek a munkában. 
Sok külföldi festő ismerkedett meg a művész-
telep révén Magyarországgal, Hajdúböször-
ménnyel. Megragadták őket a város jellegzetes 
motívumai, a sajátos temetői fejfák, a régi kerí-
tések mintázata, a zsákutcák (helyi szóhaszná-
lattal: zugok). A világ sok tájáról érkeztek al-
kotók. A külföldön élő magyar festőkkel való 
találkozás alkalmat adott, és ad arra, hogy a kü-
lönböző országokban élő művészek megismer-
kedjenek az egyetemes magyarságot érintő 
problémákkal, közösen keressenek és találja-
nak válaszokat a felvetődő kérdésekre.

A város nagy szeretettel fogadta és fogad-
ja a művésztelep résztvevőit. A nyitó és záró 
kiállításoknak mindig nagy közönsége van, 
és az 1969-ben alapított Káplár Miklós-em-
lékérem szintén a helyi közönség elismerését 
fejezi ki. Az érmet minden évben egy alko-
tó kapja meg, s a következő évadban a ki-
tüntetett kiállításával nyílik a telep. Hajdú-
böszörmény Város Önkormányzata tartja 
fenn. Az idei művésztelepre Braziliából és 
Kuwaitból is érkeztek vendégek.

A városban nemcsak a néptáncnak, de a tánc 
minden fajtájának van csoportja, amelyek részt 
vesznek a kulturális rendezvényeken. Egye-
dülálló rendezvényük volt a Kotta Fesztivál, 
amely sokéves fennállása után tavaly csaló-
dást keltett, de a helyiek bíznak benne, hogy 
feléled tetszhalotti állapotából. 

Hajdúböszörmény legszebb része a fő-
tér. Itt szinte érezhető a kultúra kisugárzá-
sa. Itt van a szépen felújított gimnázium, ame-

lyet a közösség áldozatkészsége hozott létre. 
Vagy a hajdúkerület egykori székháza, a két 
világháború között alapított múzeum jelen-
legi székhelye. Remélhetőleg ennek a felújítá-
sára is sor (pénz) kerül. A tér nyugati részén 
emelkedik a református templom a maga pu-
ritán egyszerűségével, viszont aranyozott ka-
kassal a tetején. S itt az önkormányzat épü-
lete is, amely szintén hozzájárul e kulturális 
sokszínűséghez. �

Előző oldalon balra: A város gimnáziumát 
a közösség adományaiból építették

Előző oldalon jobbra: Ésszerű közlekedési eszköz 
a kerékpár. Ezt mutatja a városháza előtti parkoló is 

Fent: A hajdúkerület egykori székházában 
nevezték először Magyarországot köztársaságnak 
a trónfosztás után

Jobbra: Puritán a reformátusok temploma
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Változatlanul élénk az érdeklődés a Postapartner Program keretében meghirdetett 

posták üzemeltetésére. Ma már országszerte több száz postapartner látja el a postai 

szolgáltatást. Egyre több kiskereskedő jelentkezik a pályázatra.

Több lábon állni – a Magyar Postával
Posta a boltban a kistelepüléseken

nek átvétele a helyi kisvállalkozásoknak lehe-
tőséget biztosít a több lábon állásra, a közszol-
gáltatás egyben hosszú távra jelenthet üzletet. 
A postapartner új vevőkhöz és nagyobb forga-
lomhoz juthat, az ügyfelek ugyanakkor egy he-
lyen, egyidejűleg intézhetik ügyeiket. 

Az új postapartnerek jellemzően nemzeti 
tőkével működő, hagyományos társas vállal-
kozások és egyéni vállalkozók. Néhány tele-
pülési önkormányzat is érdeklődik a lehető-
ség iránt, ami nem csoda, hiszen Európában 
erre már nagyon sok jó példa látható. A kis-
kereskedők a nagy áruházláncok piaci része-
sedésének folyamatos növekedése miatt egy-
re nagyobb lehetőséget látnak a programban, 
a több lábon állás számukra az „életben mara-
dást” jelentheti.

Mike
A Somogy megyei Mikén a SI-MARI Bt. veze-
tője, Simonné Medeg Mária nyerte el a szolgálta-
tást. Alig élnek többen 700-nál a településen, 
mégis az övén kívül még három élelmiszerbolt 
működik. Ezért is döntött amellett, hogy postai 
szolgáltatásokkal bővítsék kínálatukat – előnyt 
szerezve ezzel a versenytársakkal szemben. 
Kicsit át kellett alakítani az üzlethelyiséget, 
hogy beférjen a számítógép és a postai eszkö-
zök, de az eddigiek alapján megérte, és ezt már 
a forgalmi adatok is alátámasztják. Aki felad-
ja a levelet, ugyanott megveszi a kenyeret, az 
élesztőt vagy az unokának a csokit. A nyitva 

tartás is sokkal rugalmasabb: már reggel hat-
kor, a munkába indulás előtt be lehet fi zetni a 
csekket, és egyúttal megvásárolható az uzson-
nára való zsömle is. A hazafelé igyekvők pedig 
este fél hatig nyitva találják Marika boltját. 

Balatonakarattya
Majlinger Ferenc Balatonakarattyán lett posta-
partner. A település kedvelt nyaralóhely, rá-
adásul az átvezető forgalom is igen jelentős, így 
érthető, hogy nagy lelkesedéssel vágott bele a 
munkába az egyéni vállalkozó. A civilben pol-
gárőr fi atalember az ügyfélteret néhány hét alatt 
egyszerű, praktikus, ám látványos megoldással 
átalakította: a posta egyszeriben bolttá válto-
zott, ahol természetesen továbbra is elérhetők 
a megszokott postai szolgáltatások is. 

Ami a legfontosabb, hogy az ügyfelek elége-
dettek a változásokkal és az új postai szereplők-
kel, a postapartnerekkel. Balatonakarattya egyik 
lakosa, Kemenes Tibor örömmel fogadta az átala-
kulást, hiszen megmaradtak a hagyományos 
postai szolgáltatások, és e mellett jelentősen bő-
vült az árukínálat. Így már nem kell Balatonke-
nesére átautózni, ha épp kifogyott otthon vala-
miből. Az pedig kifejezetten tetszik neki, hogy 
az új nyitva tartásnak köszönhetően szombaton 
is meg tudja venni a napilapot a postán.  

Majlinger Ferenc postapartner azonban nem 
elégedett meg ennyivel. A kézbesítőknek mo-
torkerékpárt, az áruk szállításához pedig után-
futót vásárolt, meggyorsítva ezzel a terület 
bejárását és megkönnyítve az árubeszerzést, 
a csomagszállítást. A vállalkozás beindítását 
segítette a Magyar Fejlesztési Banktól felvett 
kedvezményes hitel, illetve a volt postai mun-
katársak foglalkoztatásához igényelhető bér-
támogatás is. Az ötletekből pedig kifogyhatat-
lan. Most éppen azon dolgozik, hogy a posta 
mögötti hatalmas kertet hasznosítani tudja, 
például kempingként…  �

A Magyar Posta 2007 végén hirdette meg a 
hálózat átalakítását célzó Postapartner Progra-
mot. A postával együtt működhet többek között 
a boltos, a gyógyszerész, a virágos, a panziós 
és az önkormányzat is. A posták üzemeltetésé-

Fent: Balatonakarattya – mindent egy helyen
Lent: Bolt és posta egyben Mikén
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– 1982-ben érettségiztem a fonyódi gimná-
ziumban, és a matúra után a Somogyvá-
ri Községi Tanácshoz kerültem gyakornok-
nak – mondta dr. Neszményi Zsolt aljegyző. 
– Államigazgatási főiskolás társaimnak nem 
igazán volt ismeretük arról, hogy mi vár rá-
juk a közigazgatásban, én viszont sokat tanul-
tam ebben az egy évben. Itt ismertem meg a fe-
leségemet is, aki ma ügyvédi irodát vezet, és 
vele együtt kerültünk Siófokra, ahol a szabály-
sértési ügyekkel foglalkoztam.

– Szakmai felettese dr. Vörös Tamás volt, aki akkor a köz-
igazgatási hivatalban dolgozott, s most is az, hiszen So-
mogy megye főjegyzője kérte fel aljegyzőnek… 

– Aki ismeri a főjegyzőt, az tudja, 
hogy az egyik legjobb közigazgatási szak-
ember. Örülök, hogy mellette csiszolhatom 
szakmai tudásomat, hiszen az az ember, aki 
azt mondja, mindent tud, hazudik. 

– Egy 1800 lelkes község jegyzőjeként került a me-
gyei közigazgatásba. Nyilván más léptékű ez a mun-
ka. Hogyan látja, könnyen beilleszkedett?

– Úgy vélem, könnyen, mivel 2007. júni-
us 1-től a Stratégiai Fejlesztési Főosztály 
főosztályvezetőjeként dolgozom, ahová 
Gelencsér Attila elnök felkérését elfo-
gadva kerültem. Az elmúlt csaknem két 
év alatt megismerhettem munkatársai-
mat, a rám váró teendőket. Természetes, 
hogy a megyei közigazgatásban végzett 
munka sokkal nagyobb léptékű, hiszen 25 
milliárd forintos költségvetésből gazdál-
kodunk. A legfőbb feladatunk, hogy ki-
szolgáljuk a megye lakosságát és bizto-
sítsuk szerteágazó intézményhálózatunk 
működését.

– Aljegyzőként viszi tovább a főosztály irá-
nyítását is. 

– Az aljegyző bármelyik szervezeti egy-
séget irányíthatja, tehát nem kizáró ténye-
ző a főosztályvezetés, amihez úgy vélem, 
megvan a tapasztalatom. Hét irodavezető 
tevékenykedik a főosztályon, és stratégiai 
szempontból nagyon fontos területek tar-
toznak hozzánk: a közbeszerzések, fejleszté-

sek, beruházások. Itt álmodunk arról, hogy 
milyen beruházásokat végezzenek a megyei 
önkormányzat intézményei, s nálunk foly-
tatjuk le a közbeszerzési eljárásokat is. Egy 
kicsit belefolyunk a pénzügyi gazdálkodás-
ba is; a megyei tulajdonnal rendelkező gaz-
dasági társaságok – mint például a Somogy 
Televízió és a Somogy Megyei Kéménysep-
rő Kft. – felügyeletét is ellátjuk. 

– A nyugdíjba vonuló dr. Kálmán Katalint vál-
totta az aljegyzői székben. Mit tanult tőle? 

Volt gyakornok, szabálysértési ügyintéző, vb-titkár, jegyző, főosztályvezető. Má-

jus 1-től a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzője. Dr. Neszményi Zsolt 

mögött huszonhét éves közigazgatási múlt van. Amikor arról faggattam a megye új 

aljegyzőjét, miért oly vonzó számára a paragrafusok világa, azt mondta: már gyer-

mekkorában is jogász akart lenni. S hogy mennyire komolyan gondolta e hivatást? 

1996-ban summa cum laude minősítéssel végzett a pécsi egyetemen.

Küzdő típus az új somogyi aljegyző

Szerző: Lőrincz Sándor újságíró | Fotó: Vigh István Ádám



Dr. Neszményi Zsolt 1963-ban született Kaposváron. A somogyvári általános iskolába járt, majd a fonyódi gim-

náziumba került. 1986-ban végzett a Budapesti Államigazgatási Főiskolán, 1996-ban pedig a pécsi Janus Panno-

nius Tudományegyetem jogi karán szerzett diplomát. 1982–83 között a Somogyvári Községi Tanács gyakornoka, 

1986–89 között a Siófoki Városi Tanács szabálysértési ügyintézője, 1989–90 között Öreglakon vb-titkár, majd 2007. 

május végéig jegyző. Innen kerül a megyei önkormányzati hivatal Stratégiai Fejlesztési Főosztály főosztályvezetői 

székébe. 2009. május 1-től megyei aljegyző. Felesége dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia ügyvéd. Attila fi uk most 

érettségizett, és a külkereskedelmi főiskolára készül. Bálint ötödikes volt a kaposvári Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Gimnázium és Általános Iskolában, és kiváló versmondó.
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Arcok

– A Megyeházán ismertem meg igazán. A leg-
többször ő érkezett elsőként, és ő ment haza 
legkésőbb. A szakmai igényesség, a humánum 
és a segítőkészség volt legfőbb jellemzője, és 
rendkívül magasra tette a mércét, ezt igyek-
szem átvenni tőle.

– Megfelelő személyi háttérrel lehet csak kiemel-
kedőt alkotni. Megvan hozzá a csapat?

– Létszámcsökkentést hajtottunk végre 
2007-ben, így a munkánk több lett, de a jelenle-
gi apparátus kész ellátni feladatait. Büszke va-
gyok arra, hogy kiváló szakemberek vesznek 
körül, s velük a területfejlesztéstől a nemzetközi 
kapcsolatokon és turizmuson, a pályázati irodán 
át a környezetvédelemig és a közlekedésfejlesz-
tésig rendkívül sokrétű területet fogunk át. 

– A minap kezembe került egy fénykép. Talán 
egy focimeccs szünetében készülhetett. Fiata-
labb „kivitelben” látható rajta Deutsch Tamás, 
Móring József Attila, Gelencsér Attila, a Somogy 
Megyei Közgyűlés jelenlegi elnöke, és természe-
tesen ön is. Mikor készült ez a fotó?

– 1993-ban, mégpedig Somogyváron. A me-
gyei önkormányzat intézményében volt egy 
labdarúgó torna. Azon indultunk. Szere-
tem a sportot. Igyekszem minél többet mo-
zogni, szenvedélyem a sízés és az úszás is, 
de leginkább a labdarúgást kedvelem. Nem 
mondom, hogy értek is hozzá, csak azt hi-
szem magamról, hogy igen.

– Ezek szerint illik önre a csapatjátékos jelző…
– Azt mondják: ki, milyen ember, úgy ját-

szik. A személyiséget nem lehet leplezni. Aki 
alattomos, az a pályán is az. Én küzdő típusnak 
érzem magam. Nézőként veszekszem, játékos-
ként soha. Inkább egy korsó sör mellett beszél-
jük meg, mit lehetett volna másként tenni. 

– Aljegyzőként is csapatjátékosnak kell lennie. 
– Ez így igaz. Ha nem bíznék meg a mun-

katársaimban, akkor nem lehetnék csapatjáté-
kos. A szakterületek gazdái tudják a legtöbbet, 
én pedig nagyra értékelem a tudásukat, tehetsé-
güket. Nem vállalhatok mindent magamra. 

– A sport erősíti a fi zikumot és a lelket is. Jut idő 
másfajta töltekezésre is?

– Édesapám kántortanító volt és sok mindenbe 
belekóstolt. Ha kellett, a költészet szépségeiről érte-
kezett, ha kellett a fizika legújabb eredményeiről osz-
totta meg nézeteit. Egyetemi tanárral és kocsmabe-
livel is el tudott beszélgetni. 17 éves voltam, amikor 
meghalt. Tőle tanultam egyfajta életszemléletet és 
életszeretetet is, ami újra és újra megerősít.  �
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Felhívás a Köllner Ferenc Emlék-díj 
adómányozására

A Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége rendkívüli küldöttgyűlése a 30/1999. 
(X. 13.) számú határozatával döntött a Köll-
ner Ferenc Emlék-díj alapításáról. A TÖOSZ 
2/2000. (III. 29.) számú küldöttgyűlési szabály-
zatával létrehozta, a szövetség alapító főtitká-
rának tiszteletére és emlékére a Köllner Ferenc 
Emlék-díjat. 

A díj alapításával és adományozásával a szö-
vetség rendszeresen megemlékezik az elhunyt 
alapító főtitkáráról, dr. Köllner Ferencről, aki 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar ön-
kormányzatiság kialakításában és hazai érdek-
képviseletében.

A Köllner Ferenc Emlék-díj jelenleg az önkor-
mányzatok érdekében tevékenykedők számára 
az egyik legmagasabb elismerésnek tekinthető, 
melyet minden évben a Helyi Önkormányza-
tok Napjához kapcsolódó ünnepség keretében 
nyújt át a szövetség elnöke a TÖOSZ elnöksé-
ge által megítélt személyeknek.

Az elismerést eddig a következő személyek 
nyerték el: 2000-ben Bagyin József, Aszód város 
polgármestere; Sulyok József, Tiszavasvári város 
polgármestere | 2001-ben Szirtes Lajos, Zalaka-
ros város polgármestere | 2002-ben Ott József, 
a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke | 2003-
ban dr. Kőrössy Jenő és dr. Csalótzky György, a 
TÖOSZ Titkárság munkatársai | 2004-ben dr. 
Szabó József, Bihartorda község polgármeste-
re | 2005-ben Fodor Antalné dr., Szigetszent-
miklós város polgármestere; dr. Zongor Gábor, 
a TÖOSZ főtitkára | 2006-ban Dicső László, Al-
sómocsolád község polgármestere | 2007-ben 
Galuska László, Nyékládháza város polgármes-
tere | 2008-ban Kaszai János, Vésztő város pol-
gármestere; Warwasovszky Tihamér Székesfehér-
vár megyei jogú város polgármestere.

A Köllner Ferenc Emlék-díj 2009. évi adományo-
zására vonatkozó javaslatot még augusztus 20-ig le-
het előterjeszteni a TÖOSZ titkárságára. Az ok-
levélből és pénzjutalomból álló díjból évente 
legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra. 

A tíz esztendeje tragikus hírtelenséggel elhunyt 

dr. Köllner Ferencről, a TÖOSZ alapító főtitká-

ráról az ÖNkormányzat szeptemberi jubileumi 

számában emlékezünk meg. A főtitkár emlékét 

a TÖOSZ közössége és elnöksége az évente ado-

mányozásra kerülő emlékdíjjal is fenntartja.
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Vidékfejlesztés

A LEADER-térség „helyi identitását” az ott 
lakók közösen élik meg. A helyi önazonos-
ságot, ön-képet meghatározhatja valamely 
történelmi, földrajzi vagy gazdasági mo-
tívum, vagy azok együttese. A LEADER 
partnerségen alapul és ennek az együttmű-
ködésnek a komponensei a közszféra, a vál-
lalkozói szféra és a civil szféra képviselőiből 
áll. Cél a helyi partnerségek megerősítése, 
alulról jövő fejlesztési elképzelések előmoz-
dítása. Térség alatt önszerveződő területe-
ket értünk, amelyek összefüggő, homogén 
egészet alkotnak. A térségek tehát nem szo-
rulnak a statisztikai-tervezési határok (kis-
térségek, megyék, régiók) közé, így ha-
táraik elasztikusak. A LEADER-módszer 
segíti a vidéki szereplőket abban, hogy a tér-
ségük potenciálja hosszú távon erősödjön. 
Biztosítja a helyi szereplőknek, hogy bekap-
csolódhassanak a mindennapjaikat megha-
tározó fejlesztési folyamatokba. 

A LEADER-program a helyi szinten mű-
ködő aktív társulások, együttműködések 
által kialakított és végrehajtott integrált 

terveket támogatja. A program célja, hogy 
segítse és támogassa a helyieket abban, 
hogy a környezetükben rejlő lehetősége-
ket felfedezzék, és azokat fenntartható 
módon kihasználják. A program keretein 
belül integrált, magas színvonalú, erede-
ti vidékfejlesztési stratégiák születhetnek 
olyan területeken, mint például a termé-
szeti és kulturális örökség védelme, ezen 
adottságok gazdagítása vagy a helyi gaz-
daság megerősítése munkahelyteremtés 
céljából. De cél lehet a közösségek önszer-
veződő képességeinek javítása, a különfé-
le területeken történő együttműködések 
ösztönzése is.

A program újszerűsége abban áll, hogy 
a térség fejlesztési stratégiáját az önkor-
mányzatokból, a térség vállalkozóiból és 
civil szerveződéseiből megalakult Helyi 
Akciócsoport (HACS) a helyiek aktív be-
vonásával állítja össze. Az elkészült stra-
tégia alapján a döntéshozó egy keretössze-
get határoz meg a munkacsoport számára, 
amit helyi pályáztatás útján kell a vég-

ső kedvezményezettek számára biztosí-
tani az elfogadott program megvalósítá-
sa érdekében. 

A LEADER-módszer az Európai Unió vi-
déki területein, településein alkalmazha-
tó. A LEADER egyik kihívása abban rejlik, 
hogy elismerje, „felismertesse” a vidéki te-
rületek sokféleségét és térségi jellemzőit. Ko-
rábban a vidék szó hallatán az agrárszektorra 
(primer szektor) asszociáltunk. A hangsúly 
azonban eltolódott a gazdaság más ágaza-
tai felé, legyen az termelői vagy szolgálta-
tói. A LEADER a vidékpolitika, s így a vidé-
ki gazdaságok diverzifi kációja felé tett lépés, 
egy átfogó, előre meghatározott, a térség gaz-
dasági, civil és közszereplői által jóváhagyott 
tervek szerint.

A LEADER-program a vidéki társada-
lom öngyógyító képességére alapoz. Azok-
nak a helyi közösségeknek ad eszközt a ke-
zébe, amelyek meg akarnak és képesek is 
megmaradni, és tudják, hogyan akarják cél-
jukat elérni. Ez a képesség hazánkban ma 
még sokkal gyengébb, mint Nyugat-Euró-
pában. Amikor az Európai Unió a szubszi-
diaritás elvéről beszél, akkor a települések 
és a helyi közösségek helyi, felelősségtel-
jes problémamegoldó képességét kíván-
ja ösztönözni. A LEADER a helyi demok-
rácia próbája. 

A LEADER abban is újat jelent, hogy a dön-
téshozatal a helyi ügyekben helyi szinten tör-
ténik. A helyi döntéshozók korábban ahhoz 
szoktak hozzá, hogy egy kézben összpon-
tosul a döntés és a felelősség is. A LEADER 
megköveteli, hogy a helyi közösség együtte-
sen, egyetértésben döntsön. A LEADER kap-
csán mindannyian egy tanulási folyamat ré-
szesei vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy 
legyünk türelmesek és megértők egymással 
szemben.  �

A LEADER az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának 

egy sajátos eszköze és módszere. Nemcsak egy program, 

hanem egy metodika, amelynek segítségével a vidéken 

élők meghatározhatják a térségük hosszú távú fejlesztési 

elképzeléseit, és ezáltal javíthatják a falvak és a városok 

életminőségét.

Felsőfokon
LEADER: a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

Szerző: Mészáros István, a Magyar LEADER Szövetség alelnöke
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A demokrácia hete
Az Európa Tanács ebben az évben is meg-
rendezi az Európai Helyi Demokrácia He-
tét valamennyi tagállamának részvételével. 
Az eseményre 2007 óta minden évben az ok-
tóber 15-e körüli héten kerül sor. 1957-ben 
ezen a napon tették közzé az Európai Helyi 
Önkormányzati Chartát. Az abban foglalt 
elvek érvényesülésére e rendezvénnyel kife-
jezhetik elkötelezettségüket az önkormány-
zatok a demokrácia mellett.

A Demokrácia Hete keretén belül az ön-
kormányzati vezetőknek és képviselőknek 

lehetőségük nyílik ar-
ra, hogy tájékoztassák 
az állampolgárokat az 
önkormányzat műkö-
déséről, hatásköreiről, 
közvetlen kapcsolatot 
alakíthassanak ki a he-
lyi lakosokkal, növelve 
így a képviselő-testület-
be vetett bizalmat. 

Ugyanakkor az ál-
lampolgárok közelebb-
ről megismerhetik az 
önkormányzat műkö-
dését, a demokratikus 
helyi életben való rész-
vételre nyíló lehetősé-
geket, feltehetik kérdé-
seiket és elmondhatják 
véleményüket.

Az Európa Tanács számára pedig azt teszi le-
hetővé, hogy észrevétesse az emberekkel, hogy 
a helyi demokrácia közös európai érték és látha-
tóvá teszi az Európa Tanács szerepét e téren. 

Ezúton hívjuk fel a magyar önkormány-
zatok fi gyelmét a programban rejlő lehető-
ségekre, hiszen minimális erőforrás felhasz-
nálásával látványos és fontos eredmények 
születhetnek. Az Európa Tanács a brit önkor-
mányzati szövetség segítségével kész projekt-
leírásokat gyártott, amelyek közül a részvé-
telre vállalkozó önkormányzatok szabadon 
választhatnak, és tetszés szerint alakíthajták 
azt a végrehajtás során a helyi sajátosságok-
nak megfelelően. A projektek angol nyel-
vű leírása megtalálható a program hivatalos 
honlapján: http://www.coe.int/t/congress/
demoweek.

Mivel Magyarországon a Helyi Önkor-
mányzatok Napja két héttel a Helyi Önkor-
mányzati Charta születésnapja előtt van, ezért 
az Önkormányzati Minisztérium az önkor-
mányzati szövetségek egyetértésével és köz-
reműködésével szeptember 30-án tartja Bu-
dapesten az ünnepséget, amelynek idén az 
Európa Tanács vezetői a vendégei. Az ünnep-
pel kapcsolatos információk szeptembertől el-
érhetők lesznek a TÖOSZ honlapján.

További információkért forduljon a TÖOSZ tit-
kársághoz! (e-mail: sabjan@toosz.hu )

Open Days – Nyílt Napok: 
A Régiók és Városok Európai Hete
A Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság 
szervezésében immár hetedik alkalommal ren-
dezik meg  a nyílt napokat. Az esemény tavaly 
7500 résztvevővel büszkélkedhetett, több mint 
250 intézmény partnerségével, és így az EU in-
tézményeinek legnagyobb rendezvényévé vált. 
A 2009-es év központi témái a gazdasági válság 
és az éghajlatváltozás lesznek. 

Összesen 124 szeminárium, workshop, 
vita és kiállítás szerepel a tervezett prog-
ramban, 33 országból és 213 régióból ér-
kező partnerek és több mint 600 előadó 
részvételével. A fő cél, hogy a regionális 
és helyi önkormányzati szektor döntés-
hozói, szakértői kicserélhessék nézeteiket, 
véleményeiket, hálózatokat építhessenek a 
köz- és magánszféra, valamint a pénzügyi 
szektor fejlesztésére. Az általános cím eb-
ben az évben: 

Globális kihívások, európai válaszok, 
amely négy fő témával foglalkozik:

� A növekedés helyreállítása: innovációk 
az európai régiókban és városokban;

� Régiók és az éghajlatváltozás: Európa út-
ja a fenntartható regionális fejlesztés felé;

� Területi együttműködés: közös munka 
a határokon át;

� Az eredmények elérése, előretekintés: 
az EU kohéziós politikájának kiértékelése és 
a jövőbeni kilátások.

Az esemény a Régiók Bizottsága nyílt ülé-
sével kezdődik, amely a gazdasági válságot 
vitatja meg. A részvétel ingyenes, azonban 
érdemes mielőbb regisztrálni a honlapon 
(www.opendays.europa.eu ), mert érkezé-
si sorrendben osztják szét a helyeket a mun-
kacsoportokban. A többlépcsős bejelentke-
zés szeptember 25-ig indítható el, utána a 
fennmaradó helyekre lehet esetlegesen je-
lentkezni. 

A brüsszeli konferencián részt vesznek a 
Példát átadó gyakorlatok program 2008-as 
fordulójának NFÜ különdíjjal jutalmazott 
nyertesei: Hódmezővásárhely önkormány-
zatának munkatársai, hiszen a beérkező pá-
lyázatok között az általuk végrehajtott pél-
daértékű HEFOP projekt a roma integráció 
terén EU-s támogatással valósult meg. �

Uniós események, rendezvények

A helyi demokrácia 
közös európai érték
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
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Mint ismeretes a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége (TÖOSZ), partnereivel, 
a Norvég Helyi és Regionális Önkormányza-
tok Szövetségével (KS) és a Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Karával (BCE KIK) 
pályázatot nyert az EGT/Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmus támogatásával. A projekt 
keretén belül valósul meg egy önkormány-
zati tapasztalatcsere program, melynek célja 
a bench-learning rendszer bevezetése a helyi 
közigazgatásban.

Az egymástól tanulás módszere
A TÖOSZ a bench-learning módszer alkal-
mazását az intézményhez kötött közszolgál-
tatások – közoktatás, egészségügy, szociális 
ellátás –, valamint a környezetvédelem terü-
letén kívánja megvalósítani. 

A bench-learning az egymástól való tanu-
lás és az ismeretszerzés egyik leghatékonyabb 
formája. Nagy előnye, szemben az egyéb ta-
pasztalatcserén alapuló módszerekkel, hogy 
középpontjában a közvetlen és az egyéni igé-
nyekre, sajátosságokra alapozó tanulás áll.

A rendszer lehetővé teszi a települési önkor-
mányzatok vezetői és köztisztviselői számára, hogy 
egymástól tanulhassanak, és ily módon fejleszthes-
sék az önkormányzati közszolgáltatások minősé-
gét, valamint saját képességeiket, motivációjukat.

Módszerátadás
A bench-learning rendszer tesztelése a részt-
vevő önkormányzatok kiválasztását követően 
csoportüléseken történik, ezeken minden té-
mában négy önkormányzat négy képviselője 
vesz részt moderátorok közreműködésével.

A csoportülések a csoportot alkotó tele-
püléseken lesznek, ahol a vendéglátó tele-
pülés az adott témában bemutatja saját jó 
gyakorlatát.

A rendszer fontos eleme, hogy az ország 
különböző részein elhelyezkedő önkormány-
zatok döntéshozói, köztisztviselői, szakértői 
megismerkedhessenek más térségek megol-
dásaival, problémáival.

A bench-learning módszer megvalósításá-
val célunk, hogy az egyes szakterületek te-
kintetében hasznos adatokat, valamint a többi 
önkormányzat számára is használható ered-
ményeket nyerjünk.

Főbb témakörök
Az alábbi témakörökben olyan önkormányza-
ti jó gyakorlatokat, megoldásokat keresünk, 
amelyek a hasonló adottságú és méretű tele-
pülések esetében sikerrel alkalmazhatóak.

1. egészségügyi ellátás: térségi összefogáson 
alapuló önkormányzati egészségügyi ügye-
leti rendszer megszervezésével kapcsolatos 

jó megoldások bemutatása, különös tekin-
tettel az esélyegyenlőségre és a garantált be-
tegellátásra;

2. szociális ellátás: Út a munkához program 
megvalósításával kapcsolatos kezdeti jó gya-
korlatok és a program célját erősítő megoldá-
sok, munkamódszerek bemutatása;

3. közoktatás: alapfokú oktatás megszerve-
zésével kapcsolatos jó megoldások térségi 
szinten, különös tekintettel az ellátás szín-
vonalára és az ezzel kapcsolatos infrastruk-
turális háttérre;

4. környezetvédelem: a megújuló energia-
források alkalmazása egyes településeken, 
a lakosság, az önkormányzat és a gazdaság 
szereplőinek együttműködése alapján a fenn-
tarthatóság biztosítása.

Az intézményi közszolgáltatásokhoz kötő-
dő jó gyakorlatok bench-learning módszer al-
kalmazásával történő bemutatása a TÖOSZ ál-
tal kidolgozott módszer alapján történik. Ez a 
módszer nem azonos a Legjobb Önkormányzati 
Gyakorlatok Programjának keretében 2009. év-
ben is meghirdetett Példát átadó gyakorlatok 
pályázattal, viszont nagymértékben követi az 
ott alkalmazott szempontokat.

Nem kizáró ok azonban az olyan alkalma-
zás vagy módszer bemutatása, amely a Leg-
jobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjá-
ban is szerepel, hiszen lehetőség van mindkét 
programban való egyidejű részvételre.

Tudnivalók
Kérjük, hogy a fenti témakörökben megjelölt 
jó gyakorlatok, megoldások rövid szakmai 
összefogílalóját 2009. augusztus 31-ig juttas-
sák el, lehetőség szerint elektronikusan az 
alábbi e-mail címre: steiner@toosz.hu. 

A felhívással kapcsolatban részletesebb fel-
világosítást dr. Steiner Erika főtitkárhelyettes, 
a Bench-learning módszer szakmai koordiná-
tora ad az alábbi elérhetőségeken:

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Postacím: 1386, Budapest 62, Pf: 908
E-mail cím: steiner@toosz.hu
Telefonszám: (06-1) 321-2496, (06-30) 515-4580

A TÖOSZ a norvég pályázat keretében lehetőséget kínál tagtelepüléseinek a 

bench-learning módszer megismerésére, amely az intézményi közszolgáltatá-

sok – közoktatás, egészségügy, szociális ellátás –, valamint a környezetvéde-

lem területén alkalmazható majd haszonnal. A módszerátadás tapasztalatcsere 

formájában történik, az érdeklődők augusztus végéig jelentkezhetnek.

Önkormányzati kapacitásépítési program

Felhívás a bench-learning módszer megismerésére



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
POLGÁRMESTEREK RÉSZÉRE
az  Önkormányzati kapacitásépítési program nor-
vég tapasztalatok alapján 2009–2010 című projekt ke-
retében, az EGT és Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmusok támogatásával, 2009 októberében induló 

Polgármester Akadémia
képzésén való részvételre.

Az akadémia képzési tematikája, a részletes pá-
lyázati feltételrendszer és az adatlap letölthető a 
TÖOSZ honlapjáról: www.toosz.hu
A pályázatot a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének kell benyújtani elektronikusan 
a boda@toosz.hu e-mail címre vagy az alábbi levél-
címre. 1368 Budapest 62., Pf.: 908

A kísérleti évfolyamon a képzés ingyenes.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. augusztus 31.
A pályázat elfogadásáról a Polgármester Akadémia 
Irányító Bizottsága, 2009. szeptember 18-i ülésén dönt, 
amelyről az érintetteknek írásos értesítést küld.
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Hírek

Agrárexpo és szüreti fesztivál

Vidéki ízek a BNV-n

 Nemzetközi Ag-
rár-Vidék Kiállí-
tás és Vásár lesz 
2009. szeptember 
9-től 13-ig a HUNG-
EXPO C pavilonjá-
ban. A szervezők 
lehetőséget biztosí-
tanak fi atal vállalko-
zók bemutatkozásá-
ra, a legkorszerűbb 
talajművelési és nö-

vénytermesztési technológiák és megújuló 
energiák (ÖKO-LAND) prezentálására. A ki-
állításon gazdag program várja a látogatókat: 
vidéki képzőművészek állítják ki alkotásai-
kat, kézműves mesterek kápráztatják el a lá-
togatókat tojáspatkolással és szegedi papu-
csokkal. Különleges kertészeti bemutató is 
lesz a hazai zöldség- és gyümölcstermelők 
friss áruival, a TÉSZ-ek garantáltan nívós por-
tékáival. A házi készítésű hús- és tejtermékek 
mesterei is bemutatkoznak, a Bor- és Pálinka 

utcában pedig bort, pálinkát és eredeti gyü-
mölcsleveket kóstolhatnak az ide érkezők. A C 
pavilon előtti bográcssoron pedig húsz bog-
rácsban rotyog majd az étel – köztük a kevi 
birkapörkölt. A vásár ideje alatt a nagybani 
zöldség- és gyümölcspiacok akciós vásárlási 
lehetőséget is kínálnak.

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövet-
sége (FATOSZ) a vidéki turizmus „műhely-
titkairól” tart tájékoztatót. Lesznek ínyencsé-
gek: dánosi és túrkevei „disznóságok”. Jelen 
lesz a KUGLI Kifőzde, vendég lesz a Szolno-
ki Gulyás-Fesztivál, román, szerb és szlovák 
partnerekkel.

A kiállításon kerti kisgépek és szerszámok, ön-
tözőrendszerek, fapadok, asztalok, székek, kerti 
bútorok tekinthetők meg. A kertépítők és kert-
fenntartók jó ötleteket meríthetnek a vásáron. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, 
rendezők és támogatók: a Magyar LEADER 
Szövetség, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, 
a Magyar Agrárkamara, a Kelet-Közép-Európai 
Kis- és Középvállalkozók Szövetsége, a FATOSZ, 
a Borfalu Kht., a Magyar Gulyás Gasztro-Turisz-
tikai Egyesület, a Ramsys Zrt., a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége és a Duna 
TV. Az esemény fő támogatója: a Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Miniszterium.

Az önkormányzatoknak 2009-ben is lehetőségük 

van bemutatni azokat a jó példáikat, projektje-

iket, megvalósított ötleteiket, amelyek másutt 

is alkalmazhatóak.

Partnereinkkel együtt (Magyar Faluszövetség, 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Budapes-

ti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség, Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-

nisztérium, Önkormányzati Minisztérium, Ener-

gia Klub és a program módszerét adó Európa 

Tanács) még áprilisban meghirdettük a témakö-

röket, amelyekben várjuk a pályázatokat 2009. ok-

tóber 15-ig. Az elismeréssel kategóriánként egy-

millió forint jár az első helyezetteknek.

A témák

�  Közösségi összefogással a helyi fejleszté-

sekért  a LEADER-program keretében

�  Roma integráció a társadalmi kohézió 

erősítésére

�  Megújuló energiaforrások használata és/

vagy energiahatékonysági legjobb gya-

korlatok

A részletes pályázati felhívás 

a TÖOSZ honlapján található: www.toosz.hu.

A legjobbakat 
keressük!



Ki legyen  szeptemberben az ÖNkormányzat 
címlapjának a hőse?
Folyóiratunkban májustól minden hónapban  egy-egy polgármester életútját 
mutatjuk be, és  a címlapon is az ő portréját közöljük. Idáig Dunaföldvár, Alsó-
zsolca, Erdőkertes és Veresegyház polgármesterei szerepeltek a címlapon, mu-
tatták be településüket és meséltek gondjaikról, sikereikről…
Tisztelt Olvasó! Amennyiben szeretne az ÖNkormányzat szerkesztésében 
részt venni, kérjük, szavazzon a szeptemberi  címlapunk leendő hősére! Ír-
ja meg:  ki legyen a címlap hőse, melyik település polgármesterének életútját 
mutassuk be?  Kérjük, szavazatát szeptember 2-án 12 óráig küldje e-mailen: a 
toosz@toosz. hu vagy a csyko@toosz.hu címre. Faxon a 06-1-320-7600-os szá-
mon lehet szavazni.  (Szerk.)



ALEX FÉMBÚTOR KFT.
2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.

e-mail: info@alexbutor.hu

Központi telefon: +36/23 341-356

Telefon: +36/23 340-356, +36/23 342-303

Fax: +36/23 565-088

Mobil: +36/20 584-3644, +36/20 926-4366

Játszóterek, oktatási intézmények, irodák, és közterületek bútorainak széles választékát kínáljuk önkormányzatok számára. 

Ezen felül cégünk pályázatok pontos mûszaki dokumentációjának elkészítésével szakmai segítséget nyújt ahhoz, hogy 

ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák az adott pályázati támogatás keretein belül. 

Teljes kínálatunkat tekintse meg honlapunkon, és kérje ingyenes katalógusainkat.

www.informatika.co.hu www.kretafilc.hu

Minden térben megoldás...


