

Száz új munkahely
Szigetváron
A 2013-as piacnyitásra készülő Magyar Posta az országos logisztikai hálózatának
részeként videokódoló üzemet létesített Szigetváron. A közel 170 millió forintos
beruházás száz embernek nyújt munkát a baranyai városban és annak magas munkanélküliségi aránnyal küszködő térségében.
A Magyar Posta 2003-ban határozta meg
Modernizációs Programját, amelynek egyik
legfontosabb eleme az országos hálózat átalakítása. Ennek részeként a társaság a közelmúltban videokódoló üzemet létesített
Szigetváron. A közel 170 millió forintos beruházás száz embernek nyújt munkát a baranyai városban és annak magas munkanélküliségi aránnyal küszködő térségében.
A feldolgozás fontos része a videó-kódolás, a helytelenül vagy pontatlanul
megcímzett levelek helyes címhelyre terelésében segít. Ezt a tevékenységet – az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően
– nem feltétlen a gépsorok közelében kell
végezni, lehetőség van távoli videokódolásra is. A társaságnál számos szempontot
vettek figyelembe, mielőtt kiválasztották

Dr. Herczog László (középen) szociális és munkaügyi miniszter adta át az új üzemet Szigetváron

volna az új üzem helyszínét. Szakemberek elemezték az ország munkaerő-piaci
helyzetét és a videó-kódoláshoz szükséges infrastruktúrát, valamint egyeztettek
a munkaügyi tárcával, ezt követően esett
a választás a Baranya megyei Szigetvárra. A 100 munkahely létesítése nagy segítséget jelent a foglalkoztatás szempontjából hátrányos térségnek.
A település vezetése üdvözölte a beruházást, mivel a jelenlegi foglalkoztatási helyzetben minden munkahelyteremtést nagyon meg kell becsülni. A posta új
videokódolójának létesítésével tovább javultak a közel 12 ezer lakosú város munkanélküliségi mutatói.
– Szigetvár vezetőinél már csak a munkavállalók boldogabbak, akik július közepétől az új üzem munkatársai lettek.
– Nekem ez az első munkahelyem – meséli
lelkesen Kapronczai Kitti. – Előtte már egy
évig próbálkoztam, jelentkeztem Pécsett és itt,
Szigetváron is több állásra, de nem sok sikerrel. Aztán fél évvel ezelőtt bementem a munkaügyi központ helyi kirendeltségéhez, és ott
tájékoztattak a posta által kínált lehetőségről.
Azonnal jelentkeztem, és elmondhatom, eddig
egyáltalán nem bántam meg.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a
száz ember foglalkoztatását egy éven át részbeni bér- és járuléktámogatással segíti.
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Helyzetkép

Szavak szintjén
Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő
Szeptember másodikán, két nappal a KÖEF
ülése előtt kapták kézhez az önkormányzati
szövetségek képviselői azt a hétoldalas, nagyon szerény tartalmú tájékoztatót, amely a
2010-es költségvetés önkormányzatokat érintő vonatkozásait tartalmazza. Az a tény, hogy
jövőre a kormány 120 milliárd forint állami támogatástól fosztja meg az önkormányzatokat,
már júliustól hivatalosan is közismert volt, de
az, hogy mindezt egy vázlatos irományban, két
nappal a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma előtt juttatják el az érintettekhez, az
már kiütötte a biztosítékot. A polgármesterek
úgy látják, nem veszik őket komolyan, nem tekintik partnernek az önkormányzatokat.
A szövetségek elnökeihez eljuttatott prospektus ízű, rövid ismertetőből jól látható, hogy az
önkormányzatokat sújtó hatalmas forráskivonásról szóló megoldási javaslatokat a kormány
szakértői mennyire leegyszerűsítik, bagatellizálják. A kialakult helyzetet, az egyes területen
történő forráskivonásokat olyan szófordulatokkal próbálják ellentételezni, hogy halasztódik, rugalmassá válik, vagy ami még ennél is biztatóbb:
lehetővé válik. Persze, mindez csak a szavak szintjén történik! Valójában ezek az engedékenységre és megértésre utaló kifjezések arra vonatkoznak, hogy a jövőben az önkormányzatoknak
minden eddiginél nagyobb szükségük lesz a
leleményességükre, a konfliktuskezelő képességükre. Igaz, hogy az elvont 120 milliárd ellentételezéseként feladatcsökkentésről beszél a
kormány, de miféle feladatcsökkentés az, amikor a halasztódik (az óvodai nevelési igények
teljes körű kielégítésének követelménye), rugalmasabbá válik (az óvodai csoport, az iskolai osztály maximális létszáma), vagy a lehetőség nyílik (a díjak emelésére) kezdetű fejezetek
olyan helyzetet teremtenek, amelyekből megint
csak a lakosság és az önkormányzatok jönnek
ki vesztesként.
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Tartalom
Helyzet van. A szeptember 4-i KÖEF-találkozó, amelyen a kormány részéről Bajnai Gordon miniszterelnök mellett Herczog
László szociális és munkaügyi miniszter,
Varga Zoltán önkormányzati miniszter
és néhány tárca államtitkára is részt vett,
kurtán-furcsán, de nem váratlanul, mindössze másfél órásra sikeredett. Ez az idő
csak arra volt elegendő, hogy Bajnai Gordon ismertesse a kormány elképzelésit, emlékeztetve az önkormányzati oldalt arra,
hogy az előre beharangozott 120 milliárdos forráselvonás már kőbe vésetett...! Ettől elmozdulni nem lehet, de a további párbeszédnek nincs akadálya. A szövetségek
képviselőit nem nyugtatta meg a miniszterelnök nyitottsága, többen emlékeztették őt
arra, hogy az önkormányzatok már hónapokkal korábban szerettek volna tárgyalni, javaslatokat tenni, de a kormány részéről érdemi lépés eddig még nem történt.
Mindezek után Gémesi György, a KÖEF
társelnöke tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy az önkormányzati oldal egyhangúlag úgy határozott, hogy felfüggeszti a
KÖEF tagságát, s csak akkor ülnek újra a
tárgyalóasztalhoz, ha a kormány valóban
partnernek tekinti őket.
Bajnai Gordon mindezek után sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy jövőre
több szabadság, kevesebb feladat, valamivel
kevesebb pénz jut az önkormányzatoknak.
A kormányfő szerint Magyarország jövőre rendkívüli költségvetési év elé néz, ezért
kezdték el az egyeztetéseket a szokásosnál
korábban, elsőként az önkormányzati érdekképviseletekkel.
Rendkívüli év lesz, az biztos. A válságkezelő kormány november 30-ra tervezi, hogy
elfogadják a jövő évi költségvetést. Vagyis későn kezdődött társadalmi egyeztetéshez korábban elfogadott költségvetés párosul.
Azt is mondta a miniszterelnök, hogy
hallja az emberek szavát. Szeptember 4-én
a hét önkormányzati érdekszövetség képviselője szólt.
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Helyzetkép

Hogyan tovább?
KÖEF után, költségvetés előtt
Szerző: Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Amikor ez év júniusában nyilvánosságra került, hogy a kormány a 2010-es költségvetésben 120 milliárd forinttal csökkenteni akarja az önkormányzatok állami támogatását, a hét országos önkormányzati szövetség – az Önkormányzati Szövetségek
Konzultatív Tanácsa felhívásában – azonnal reagált és kérte, hogy mielőbb kezdődjenek tárgyalások a csökkentés lehetséges és ésszerű tartalmának közös meghatározása érdekében. Minthogy az önkormányzati miniszter nem válaszolt érdemben
az önkormányzati kezdeményezésre, a TÖOSZ elnöke és főtitkára a miniszterelnökhöz fordult, kérve a mielőbbi tárgyalások megkezdését.
Mint ismeretes az önkormányzati szövetségek
párbeszédet szorgalmazó kezdeményezését
követően két és fél hónap telt el a Kormány Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF)
szeptember 4-ei üléséig, amely végül is az önkormányzati oldal egységes „kivonulásával”
végződött. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az
önkormányzati oldal bizonytalan ideig felfüggesztette részvételét a KÖEF munkájában.

Az elégedetlenség okai

A helyzet sajátos, ugyanis, ahogy azt Bajnai
Gordon miniszterelnök a KÖEF ülésén is jelezte, soha ilyen korán nem volt még egyeztetés költségvetési ügyben az önkormányzati szövetségekkel, és a szövetségi vezetők
mégis elégedetlenek voltak.
Az elégedetlenség egyrészt az előbb jelzett
tartós kormányzati hallgatás miatt alakult ki,
az elmúlt nyári hónapokban ugyanis az önkormányzatok helyzete a „kőbe vésett” elvonás
bejelentésével újabb bizonytalansági tényezővel bővült. Másrészt az elmúlt időszakban több
olyan kormányzati lépés is történt, amely je-
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lentősen érintette az önkormányzatokat (gondoljunk csak a lakáshitelesek megsegítésének
programjára) és amelyek egyeztetés nélkül születtek. Harmadrészt a KÖEF ülésére készült – és
a tárgyalás előtt csupán két nappal megkapott
– előterjesztés nem tartalmazott érdemi vitára
alkalmas részletes információkat. A KÖEF ülésén való részvétel felfüggesztése azonban nem
jelentette azt, hogy az önkormányzati szövetségek ne vegyenek részt a költségvetést érintő
szakértői megbeszélésen, így szeptember 18án mind a hét szövetség képviselője megjelent
az Önkormányzati Minisztériumban az egyeztetésen, és megkezdődött a részletekbe menő
szakmai háttérmunka.
Az egyeztetés meglehetősen nehézkesen
alakul, a kormányzat ugyanis eltökéltnek látszik abban, hogy az önkormányzati szférának
az állami hozzájárulását is jelentősen csökkentse. Ugyanakkor az önkormányzatok is tisztában vannak azzal, hogy az ország költségvetési egyensúlyának fenntartása mindenkinek
az érdeke, viszont a megszorítás mértékébe
és megosztási módjába beleszólási lehetősé-
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get kérnek. Az önkormányzati sérelem legfőbb oka, hogy a nyári időszakban elmaradt
az egyeztetés, így ismételten időzavarban kerül sor a végső döntések előkészítésére.
Azt még nem lehet tudni, hogy a KÖEF mikor és milyen feltételekkel tud tovább dolgozni. Nyilvánvaló, hogy csak akkor van értelme
a Fórum munkája folytatásának, ha érdemben
javul az együttműködés a kormányzati és önkormányzati szereplők között. A KÖEF elmúlt
csaknem hároméves időszakának legfőbb eredménye a hét országos önkormányzati szövetség együttműködése. A hét szövetség elnöksége által létrehozott Önkormányzati Szövetségek
Konzultatív Tanácsa megalapozhatja az intézményes együttműködést, vagyis felgyorsulhat
a szövetségek egységesülési folyamata.

A továbblépés esélyei

A KÖEF elhagyása egyben azt is jelenti, hogy
a szövetségek testületileg nem vesznek részt
az Önkormányzati Minisztérium által szeptember 30-ra szervezett nemzetközi konferencián, melynek témája az Európa Tanács Jó és
Demokratikus Helyi Önkormányzás Európai
Stratégiája és az ahhoz történő csatlakozás
megvitatása az önkormányzati rendszerünk
megújítása érdekében. Természetesen a konferencián ott lesznek egyes érdeklődő önkormányzatok, így többek között az Európa Tanács munkájában résztvevő delegáltak.
Ugyanezen a napon lesz a hét szövetség által alkotott Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa harmadik ülése a TÖOSZ
szervezésében. Meghívást kaptak rá azok a
parlamenti képviselők is, akik egyben polgármesterek, illetve megyei közgyűlési elnökök. Ezen a fórumon kívánjuk megvitatni
egyrészt az önkormányzati rendszer átalakításának lehetőségét és a jövő évi költségvetés ügyét. A Helyi Önkormányzatok Napja

Helyzetkép
alkalmából ünnepi ülésre is sor kerül, ahol
többek között átadják az idei Köllner Ferenc
Emlékdíjat.
Örvendetes, hogy dr. Gémesi György, a
MÖSZ elnöke országjáró körútján a TÖOSZ
által az elmúlt évtizedekben már többször javasolt kezdeményezéseket támogatólag fogalmazza meg, így esély van arra, hogy az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa
megállapodásra jusson a jövőt érintő fontos kérdésekben. A szeptember 30-án megfogalmazható javaslatok, kezdeményezések és követelések semmiképpen nem tekinthetőek újaknak,
viszont egységes és következetes képviseletük
révén bízhatunk a sikerben.

Javaslatok, kérések, követelések

Újból szorgalmazzuk, hogy az Alkotmány
módosításával jöjjön létre a kétkamarás parlament, így a második kamarában biztosítani
lehetne az egyetértési jogot az önkormányzatokat érintő döntésekben.
Ismételten felvetjük az önkormányzati választási ciklus kiterjesztését öt, vagy hat évre. Így elérhető lenne, hogy az országgyűlési és az önkormányzati választási ciklus ne
azonos időszakra essen.
Továbbra is szorgalmazzuk az önkormányzati
finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, valamint
az állam és az önkormányzati szféra közötti választási ciklus időszakára szóló átfogó megállapodás megkötését. Az éves költségvetési kondíciók
változásai miatt az önkormányzatok nem tudnak
hosszabb távra tervezni, aminek következtében a
stratégiai gondolkodás helyett továbbra is a szűklátókörű gondolkodás érvényesül.
Szorgalmazzuk a helyi adók rendszerének és
az önkormányzatok gazdasági autonómiájának
megerősítését. Ellenezzük a helyi iparűzési adó
APEH általi beszedését és kérjük az Alkotmánybíróságot, hozzon az ügyben mielőbb döntést.

Szorgalmazzuk, hogy az állami vagyon
hasznosítására jöjjön létre olyan, az önkormányzatokat is képviselő testület, amely dönt
a különféle állami vagyontárgyak helyi, önkormányzati hasznosításáról.
Ismét szorgalmazzuk a polgármesterek
döntési pozíciójának megerősítését, valamint
a polgármesterek korengedményes nyugdíjazására vonatkozó szabályok egyértelművé
tételét – a 2006. évi választást követően szerzett tapasztalatok alapján.
Továbbra is szorgalmazzuk a települések közötti szervezett közúti közlekedés lehetővé tételét. Alapvetően a kistelepülési önkormányzatokat
érintő probléma, hogy az emberek eljuthassanak
a kistérségi központba, illetve a társulási formában ellátott közszolgáltatást biztosító településre.
A jelenlegi helyzetben a Volán vállalatok szolgáltatásai – a kistelepülésekről utazni szándékozók
alacsony száma miatt – jelképessé váltak.
Jelentősen sérül így az esélyegyenlőség. Az
adott településen élők jövedelmi viszonyai és
körülményei határozzák meg, hogy képesek-e
igénybe venni a kistérség nyújtotta közszolgáltatásokat. Az öngondoskodás rendszere ebben
a kérdésben nem képes megfelelően működni,
ezért szükséges a településközi együttműködésen alapuló közös szolgáltatásszervezés.
A megszorítások időszakában különösen
szükségesnek tartjuk a kistérségekben foglalkoztatott állami alkalmazottak kistérségi munkaszervezetbe integrálását és társulási alkalmazásukat. Az állami alkalmazottak közötti
együttműködés és a kistérségi munka is esetleges, ezért a kistérségben való foglalkoztatásuk hatékonysági és költségkímélési szempontból is elengedhetetlen. A kistérségekben
szükséges a tudás decentralizációja is.
Szorgalmazzuk az egyes ágazati szabályok átfogó felülvizsgálatát és az önkormányzati mozgástér bővítését. Évek óta visszatérő jogos igény,
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hogy töröljük a központi jogszabályokban szereplő ésszerűtlen és az önkormányzatok mozgásterét megbénító szabályokat. A feladat korrekt ellátása megoldható lenne a jelenlegi túlszabályozás
és indokolatlan túlbiztosítás nélkül is.
Támogatjuk az önkormányzati rendszer átalakítását, amennyiben érdemivé válik a decentralizáció, érvényesül a szubszidiaritás elve, növekszik a helyi demokrácia és javul az
önkormányzati közszolgáltatások színvonala és a működés hatékonysága.
Megfontolandónak tartjuk egy önkormányzatok közötti szolidaritási hálózat létrehozását is. A hálózat tagjai – amennyiben erre lehetőségük van – támogatnák egymást a
feladatellátásban, a tehetősebb önkormányzatok anyagi hozzájárulása mellett.
Javasoljuk, hogy a Kormány-Önkormányzatok Egyeztető Fóruma alakítson egy bizottságot, amely havi rendszerességgel megvizsgálja
a hiány alakulását, és a havi adatok ismeretében dönt az elvonás mértékéről.
Szükségesnek tartjuk az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének továbbfejlesztését. Az
önkormányzatok érdekeltek a kialakult nehéz
gazdasági helyzet érdemi kezelésében, de csak a
rendszerszerű átalakítást tudják támogatni, mely
hosszú távon segíti az önkormányzati rendszer
működőképességének megerősítését. Az érintett önkormányzatokkal történő érdemi párbeszéd és egyeztetés nélkül születő forráscsökkentés nem szolgálja a stabilizációt, veszélyezteti az
önkormányzatok működőképességét.
2010-ben lesz húszéves a magyar önkormányzati rendszer. Az átalakítás, a feladatok, hatáskörök és a finanszírozás kérdésének rendbetétele elkerülhetetlen. Ezért sem mindegy, hogy a
mostani kényszerű megszorítás csupán megvonást eredményez-e, vagy pedig megalapozza a
hosszabb távon fenntartható erős önkormányzati rendszert.
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Váljon el a politika
az önkormányzatoktól!
Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő, Borbély László szakértő | Fotó: Zih Zsolt

A magyar önkormányzati rendszer reformért kiált, ez teljesen egyértelmű,
és mindenki tudja. A probléma ott van, hogy a kormányzat túlságosan
sematikusan gondolkodik, s a gazdasági válságra hivatkozva, rossz felfogásban akar a rendszerhez nyúlni. Nem lehet ugyanis kizárólag fiskális
ügynek tekinteni az önkormányzati finanszírozást, és aki abból indul ki,
hogy az önkormányzatok pazarolnak, az hibás következtetésekhez fog
jutni, ami hosszabb távon az önkormányzati rendszer jövőjét kérdőjelezi meg – többek között erről beszélgettünk Molnár Gyulával, Budapest
Újbuda polgármesterével, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökével, szocialista országgyűlési képviselővel.
– Nekem a Körtér és a Kosztolányi
Dezső tér környéke a szülőföldem,
mivel a gyermekkorom a Feneketlentó közelében telt el. Itt kereszteltek
meg, itt jártam iskolába, itt sportoltam. Egész életem ezer szállal kötődik
Újbudához: itt lettem önkormányzati
képviselő majd alpolgármester, immár négy ciklus során országgyűlési
képviselő, és 2002 óta polgármester.
Külföldi tanulmányaim kivételével
mindig itt éltem, itt érzem otthon magam, ezt a helyet szeretem a legjobban a világon. Ez a szeretet persze
nem jelent elvakultságot, látom a hibákat, és igyekszem is tenni ellenük.
Polgármesterként az a célom, hogy
Újbuda szebb és élhetőbb legyen. Ehhez pedig minden itt élő segítségére
szükségünk van pártállástól, világnézettől, felekezettől függetlenül, mert
tudom, hogy ez az összefogás megvalósítható.
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– Nem lehet azt mondani, hogy nyugalom van ön körül, úgy tűnik, hogy Újbuda képviselő-testületének ellenzéki képviselői az összefogást másként gondolják.
Újbuda polgármesterét gyakran pellengérre állítják, itt van például a Gyógyír
Kht. esete… és – hogy finoman fogalmazzak – ön nem tud lakatot tenni a szájára,
szókimondása is gyakran bajba sodorja.
Ennyire nehézfiú?

– Az országos politikában nap, mint
nap tapasztalható lázas, izgatott állapot Újbudát is elérte, bár tekintettel
arra, hogy az egyik legnagyobb önkormányzatról van szó, ez itt mindig
jellemző volt. Nem hiszem, hogy nálunk több lenne a probléma, mint más
városokban, kerületekben, de az igaz,
hogy ezek a helyi ellenzék stratégiája miatt nagyobb nyilvánosságot kapnak. Ellenfeleim nehezen dolgozzák
fel, hogy Budán, egy hagyományosan
nem baloldali körzetben 2006-ban is

nyerni tudtam az országgyűlési választásokon, és a polgármesteri címet is megőriztem. A mérések azt mutatják, hogy nagyon
magas az elfogadottságom, ezért az ellenzék stratégiája az, hogy nem az ügyekkel, a
programokkal vitatkoznak, nem próbálnak
mást, jobbat kínálni, hanem a személyem
lejáratására törekednek. Lehet, hogy éppen
ezért, az átlagosnál több témát kínálok a sajtónak, de higgyék el, nem vagyok nehézfiú,
csak sokan véletlenül vagy szándékosan félreértenek, félremagyaráznak egyszerű dolgokat. Már megszoktam, így együtt tudok
vele élni, mert engem úgyis az eredmények
minősítenek.
– Nem ígérkezik könnyűnek a most következő
menet sem: a kormány szeretné nagyon hamar
elfogadtatni a jövő évi költségvetést, ami az önkormányzatok számára évről-évre rosszabb kondíciókat tartalmaz. Milyen eredményre számít, s
egyáltalán hogyan vélekedik a kormány és az önkormányzatok viszonyáról?

– Meggyőződésem, hogy az önkormányzatiság súlya nem csökkent. A világ ugyan
hihetetlen tempóban változik, s ez az önkormányzatokat is érinti. Ami elsősorban
azt jelenti, hogy ma még fontosabb, hogyan
működnek a települési önkormányzatok,
hiszen ez az emberekhez legközelebb álló hivatalos szerv, és a polgárok a személyes gondok, problémák megoldását továbbra is a polgármestertől és a testülettől
várják. Egy átlagember számára az önkormányzat a kormány, a hatalom! Ez felelősséget is jelent, mert nekünk akkor is biztosítanunk kell a helyi szolgáltatásokat, ha
a mindenkori központi hatalom egyre nehezebb környezetet teremt számunkra. Mi
nem tehetjük meg, hogy munka helyett
csak panaszkodunk és koncepciókat gyár-

Molnár Gyula 48 éves, elvált, egy fia van. Moszkvában textilvegyész-mérnöki oklevelet szerzett, hazatérése után rövid ideig gyártmányfejlesztő mérnökként dolgozott a
Magyar Selyemipari Vállalatnál, majd a TricoInvest Kft. ügyvezető igazgatója lett. Valaha aktív labdarúgóként kergette a labdát, de ma már idő hiányában csak tenisze zik, azt is szigorúan csak a családdal és a barátokkal. Szeret olvasni, leginkább történelmi regényeket, hogy felfrissítse a régen tanultakat. A televízióra nem marad ideje,
pedig szereti a jó filmeket, különösen, ha a történet végén a jó győz… Az 1990. évi
önkormányzati választások után a kerületben alpolgármesterré választották, két év
múlva pedig bekerült a Fővárosi Közgyűlésbe. 1994 óta – megszakítás nélkül – Budapest 16. választókerületének országgyűlési képviselője. 2002-ben Újbuda polgármesterévé választották, amit 2006-ban megerősítettek a kerület választói. 2007 óta a TÖOSZ elnöke.

tunk, mert nekünk a végeken kell helyt állnunk, és közvetlenül kell az emberek szemébe néznünk.
– Az emberek szemébe néznek, de mit mondanak? Ma az önkormányzatok rosszabb körülmények között működnek, mint közvetlenül a rendszerváltás után.

– Való igaz, az elmúlt közel húsz esztendőben gyengült az önkormányzatok autonómiája, bár ez – szerintem – nem tudatos politikai
döntés következménye volt. Úgy érzékeljük,
hogy a mindenkori kormányzat – párthovatartozástól függetlenül – egyrészt szükségből kivonandó források lelőhelyeként kezelte az önkormányzatokat, másrészt az elmúlt két évtizedben
finanszírozhatatlan szakmai feladatok tömegét terhelte rájuk. Így jutottunk el oda, hogy
teljesen felborult az egyensúly az önkormányzati feladatok, hatáskörök és a központi források között. Rossz felfogásban gondolkodnak
mindazok, akik a kormányzat részéről az önkormányzati finanszírozás ügyében megszólalnak, ugyanis nem támogatásról kellene beszélni,
hanem szolgáltatásvásárlásról. Az állam az adófizetők pénzéből szolgáltatásokat vásárol meg
– az adófizetők számára. Most már egyre többet, egyre kevesebb pénzért.
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– A kormány viszont azt hangsúlyozza, hogy az önkormányzatok rosszul gazdálkodnak, sőt, sok
esetben pazarolnak, és a teljes rendszer reformra szorul. Ön is így gondolja?

– A magyar önkormányzati rendszer
reformért kiált, ez teljesen egyértelmű,
és mindenki tudja. A probléma ott van,
hogy a kormányzat túlságosan sematikusan gondolkodik, s a gazdasági válság hatásaira hivatkozva rossz felfogásban akar a rendszerhez nyúlni. Nem lehet
ugyanis kizárólag fiskális ügynek tekinti az önkormányzati finanszírozást, és aki
abból indul ki, hogy az önkormányzatok
pazarolnak, az hibás következtetésekhez
fog jutni, ami hosszabb távon az önkormányzati rendszer jövőjét kérdőjelezi meg.
Csak azután szabad hozzányúlni a finanszírozáshoz, ha megtörtént a feladatok és
hatáskörök áttekintése, csökkentése, vagyis a rendszer újraszabályozása. A reform
legutolsó eleme lehet csupán a struktúra
átalakítása. Hangsúlyozom, az önkormányzatok továbbra is partnerek egy jobb működés feltételeinek megteremtésében, de
ebben az esetben a forráscsökkentésnek
valódi feladat- és hatáskörcsökkentéssel
kell együtt járnia.
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– Mit tehet ilyen körülmények között egy települési önkormányzat?

– A legnagyobb gond ma az, hogy nem
tervezhető az önkormányzati működés,
mert a finanszírozás állandóan változik.
Ha a kormány pazarlásról beszél, ez a kiszámíthatatlanság az. A hosszú előkészítő
munkával megtervezett ügyek a megvalósítás előtt pillanatok alatt feleslegessé válhatnak az előírások és források változtatásai miatt. Ez tényleg pazarlás.
– Mit várnak az önkormányzatok ebben a helyzetben a kormányzattól, a politikától?

– Mindenekelőtt azt, hogy a politikának
és a pártoknak legyen kellő bátorságuk,
hogy a magyar hagyományoknak megfelelő, az európai gyakorlathoz alkalmazkodó
és a saját államfelfogásunkba beilleszthető,
koherens önkormányzati rendszert alakítsanak ki. Mert ehhez tényleg nagy bátorság
kell. El kell dönteni például, hogy az önkormányzatok közül a kisebbeket vagy a nagyobbakat támogatja, és milyen kapcsolatot
alakít ki a különböző szintű önkormányzatokkal, hogyan viszonyul a régiók, a megyék
és a kistérségek kérdéséhez, mert az önkormányzatok olyan szolgáltatásokat nyújtanak szerte az országban, amelyeknek hiánya vagy elégtelensége az adott területen
akár a társadalom működőképességét is
veszélyeztetheti. Azért kell nagy levegőt
venni, és bátor döntést hozni, hogy a jövőben állandó szabályozottság mellett tervezhető legyen minden önkormányzat rövid- és hosszú távú működése. Amíg ez
nem történik meg – és a választásokig erre már nincs esély – apró gesztusokkal jelezheti a kormány, hogy hajlandó a valódi
együttműködésre az önkormányzatokkal. A TÖOSZ, de az egész önkormány-
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zati oldal az elmúlt hónapokban tett már
néhány javaslatot a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórumon (KÖEF), és el kell
fogadni a rövid távon is hasznos, működőképesebb önkormányzatokat eredményező
lépéseket, mint a polgármester jogállásának megerősítését, a képviselői összeférhetetlenség új szabályozását vagy az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének
változtatását. A jövőbe tekintve csak a régi
szlogent ismételhetem: annyira leszünk kormánypártiak, amennyire a mindenkori kormány önkormányzat párti!
– A fentieken kívül milyen változást vél legfontosabbnak az önkormányzati szféra és a politika
viszonyrendszerében?

– Váljon el a politika az önkormányzatoktól! Sajnos, a társadalom nagyon átpolitizált, minden médium az országgyűlési, az országos politikától hangos!
Szinte csak a „nagyokat” lehet nézni, velük vannak tele a hírek. Amíg nem lettem TÖOSZ-elnök, addig én magam is
abban a hitben voltam, hogy ez mindenhol így van, de rövid idő alatt rá kellett
jönnöm, hogy csak a hangos kisebbséget
hallottam. Sokat beszélgettem a polgármesterekkel és ellátogattam több megyei,
vidéki fórumra. A tapasztalatok alapján
meg kellett állapítanom, az igazi küldetés naponta megküzdeni a működés feltételeinek előteremtéséért, üzemeltetni
és fejleszteni a mások által leírt, már-már
halálra ítélt kistelepüléseket. Nekem ma
már ez jelenti az igazi hőstettet! Éppen
ezért is harcolok azért, hogy legyen hatéves a következő önkormányzati ciklus,
így a helyhatósági választások elválhatnak az országgyűlésitől. A kormányzati
ciklus félidejében jobb helyük volna.
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– Mi a helyzet a TÖOSZ háza táján? Mit jelent az elmúlt
húsz év a szervezet és az ön személyes életében?

– Ez a húsz év kötelez, nemcsak engem,
hanem mindenkit, aki a TÖOSZ-hoz tartozik. Az elmúlt évek sikerei teljesítményt és
eredményeket várnak el tőlünk most is. Mindannyian hallottuk az iskolában: ez nagyon jó
osztály, de az előző évfolyam, az volt ám az igazi. Mindegy, igaz vagy sem, nekünk az a fontos,
hogy itt és most, ilyen feltételek között sikeresen dolgozzunk! Személy szerint több változást
akartam volna elindítani a belső működésünkben, de meg kellett értenem, hogy jelen pillanatban ennek nincs itt az ideje. Ettől függetlenül
meglévő szolgáltatásainkat ugyanazon a magas szinten kell továbbra is végeznünk, mint
amit már megszoktak tőlünk. Úgy értékelem,
hogy az elnökség tagjai, a megyei tagozatvezetők és a főtitkár erőn felül segítik a közös
munkánkat. Nagy felelősség van a vállukon,
hiszen ők jelentik a kapcsolatot a tagsághoz.
Régóta szeretnék ugyanis minél több polgármestert bevonni a szervezet életébe, ami az ő
segítségük nélkül nem sikerülhet. Végül, nem
szeretnék elfeledkezni a titkárságról sem, hiszen az apparátus tagjai is csak dicséretet érdemelnek munkájukért.
– Mi a TÖOSZ jövőbeli tevékenységének fő irányvonala?

– A hangsúly az érdekképviseleten van. A hét
érdekvédelmi szövetség újból lehetőséget kapott
arra, hogy – pártérdekektől mentesen és felülemelkedve az eltérő önkormányzati adottságokon, érdekeken – összefogva, egységesen lépjen
fel. Nincs más lehetőségünk. Most mindennél fontosabb a szövetségek közötti összefogás. Őszintén
remélem, rövid időn belül meg tudjuk teremteni
ennek az összefogásnak a tartalmi és a szervezeti
feltételeit is, mert csak ez biztosíthatja a korábbinál magasabb fokú érdekképviseletet.

Arcok
– Mit gondol a kormány által javasolt 120 milliárdos elvonásról az önkormányzati szektorból?

– A TÖOSZ nevében szolidaritási hálózat kialakítását javasoltam, mert meggyőződésem szerint közös felelősségünk,
hogy a terheket ne kelljen a falvak, városok és kerületek lakóira továbbhárítanunk.
– De a 120 milliárd akkor is 120 milliárd?

– Kértem a kormánytól, hogy a 120 milliárd forintos forráscsökkentést ne „vésse
még kőbe”, csak tárgyalási alapnak tekintse. A kezünkben van egy több száz javaslatot
tartalmazó lista arról, hogy milyen feladatés hatásköröket lehetne csökkenteni az önkormányzati rendszerben. Van olyan javaslatunk is, hogy ha már a feladatot kötelezően
meghatározza az állam, legalább az elvégzés
módjában adjon szabad kezet. Úgy érezzük,
hogy ebben a bizonytalan helyzetben szükség van arra, hogy azok az önkormányzati vezetők, szakpolitikusok, akik az elmúlt
években nagy tapasztalatot szereztek az önkormányzati szférában és a helyi költségvetés tervezésében, támpontot, irányvonalat adjanak. Ezért igyekszem koordinálni,
hogy közös munka eredményeként szülessen alternatív megoldás a tervezett elvonás helyett.
– Van-e a TÖOSZ elnökének ars poeticája?

– Tudjuk és tesszük! Tudjuk, mit kell tennünk, és tudjuk, hogy képesek vagyunk megvalósítani. Fő célom a külvilág felé erősíteni az érdekképviseletet és a TÖOSZ vezető
szerepét az önkormányzati szövetségek között. A szervezeten belül pedig javítanunk
kell az információcserén, és az érdekvédelmet kézzelfoghatóvá kell tennünk minden
egyes kistelepülés számára.

In memoriam

Köllner Ferenc
Szerző: Dr. Kökényesi József szakértő

Aki elment, arra a család, a barátok és ismerősök hosszabb-rövidebb ideig emlékeznek. A közösségi emlékezet azonban csak azokat illeti, akik akartak és
képesek voltak maradandót adni a társadalom kisebb-nagyobb közösségei
számára. Köllner Ferenc – a „Főtitkár”,
vagy ahogyan a barátai tisztelték szellemi eleganciája okán: a „Báróúr” – a
magyar önkormányzó közösségek és az
államélet irányítói, szervezői köreinek
közös emlékezetében őrződik meg.
E sorok írója szerencsés volt barátjának és
szakmai útitársának lenni a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége első főtitkárának, akit egy évtizede kísértünk utolsó útjára.
Emlékszem, hogy a ravatalnál Dióssy László,
a TÖOSZ elnöke így búcsúzott tőle: „Mindnyájan
itt vagyunk. Itt vannak a barátaid és itt vannak
az ellenfeleid; akikkel egy elven éltél és azok is,
akik vitatkoztak veled… Tudod, mi ez, Feri? Demonstráció. Tüntetés a közös értékrendünk mellett, a demokrácia mellett, a törvényesség mellett, az önkormányzati alapjogok szükségessége
mellett, minden érték mellett, amit képviseltél,
amiért dolgoztál… ez a sok ember mind valamiért van itt és nem valami ellen … Ez a közös
pillanat a Te utolsó műved.”

2009. szeptember

A kezdetek az 1970-es évekre nyúlnak
vissza. Köllner Ferenc a magyar helyi-területi
közigazgatás modernizálásának emblematikus alakjává a Budai Járási Hivatal elnökeként vált. Az ország legnagyobb járásának
hivatalnok vezetőjeként azon munkálkodott,
hogy a települési tanácsok önkormányzati
jellegének erősítése, a helyi demokrácia valóságossá tétele érdekében megszűnjenek a
járási hivatalok, csökkenjen a tanácsi önkormányzatok kormányzati (központi) alárendeltségének erőssége, kibontakozzon a tanácsok tényleges önkormányzati jellege, és
kialakuljon az államigazgatási ügyek és�szerű megosztása a városok és a községek
között. 1984-től az Államigazgatási Szervezési Intézet (ÁSZI) tudományos főmunkatársaként, majd osztályvezetőjeként folytatta
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a városkörnyéki igazgatási rendszer kiépítésével, a
kisvárosi igazgatási modell
megerősítésével kapcsolatos
munkáit. Ennek szerves része volt a Tanácsi Tájékoztató Szolgálat (TTSZ) kialakítása az ÁSZI keretei között,
amely a közreműködő tanácsok „társulásaként” alakult
meg és működött 1990-ig.
A TTSZ mintegy előfutára, szakmai kísérlete volt a
tanácsi önkormányzati szövetség megalakításának.
Köllner Ferenc meghatározó szerepet vállalt a tanácsok, a végrehajtó bizottságok és a tisztségviselők
kettős alárendeltségének
megszüntetését hozó jogi szabályozás elvi
megalapozásában, a tanácsok gazdálkodásában a helyi igazgatási önállóság erősödését szolgáló kettős pénzalap megszüntetését kimondó jogszabályok előkészítésében,
majd 1987-től a negyedik tanácstörvény, lényegében az önkormányzati törvény előkészítésében.
Megingathatatlanul hitt a helyi demokrácia
szükségességében. Az 1970-es és ’80-as években végzett tevékenységének középpontjában a települési és megyei önkormányzatiság kialakítása állt.
Emlékszem elnéző mosolyára, amikor a kor lelkes „forradalmárai” „oktatták” a Főtitkárt az önkormányzás mibenlétére, hangsúlyozva a „rendszerváltók” önkormányzatépítő érdemeit. Ilyenkor
nem emlékeztette az „oktatókat” arra, hogy a
magyar önkormányzati rendszer kialakulása –
és nem kialakítása – 1971-től, a harmadik tanács-
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törvény hatályba lépésének napjától, 1990-ig tartó szerves fejlődés-fejlesztés eredményeként jött
létre. Arra sem, hogy 1989-ben, a „nagy alkotmányozás” keretében ő maga meghatározó szerepet játszott abban, hogy a helyi önkormányzati
önállóság mely elemei kerüljenek az alkotmányba, és nem beszélt arról sem, hogy a járási hivatalok megszüntetése, a városkörnyéki igazgatási
rendszer kialakítása, a tanácsi kettős alárendeltségek megszüntetése, a tanácsi gazdálkodás átalakítása stb. mind-mind a helyi-területi igazgatás önkormányzati típusú átalakulását készítette
elő. A rendszerváltástól függetlenül.
Az önkormányzati típusú helyi-területi
igazgatás gyakorlati kiépülésének fontos része volt a tanácsok érdekképviseleti szervének megalakítása. Nem a véletlen műve, hogy
e szerveződés motorja, majd egy évtizeden
át hivatali vezetője, önkormányzati „ideológusa” Köllner Ferenc lett.
Kevesen emlékezünk már, hogy az akkori kormányzat nem a Főtitkárt látta volna szívesen e
poszton, a tanácsok képviselői azonban – pályázat alapján – Köllner Ferencre bízták a TÖOSZ
hivatali apparátusának kiépítését és vezetését.
Arra is kevesen emlékezünk, hogy 1990 kora tavaszán – szakértő útitársaival együtt – micsoda
harcot folytatott az előprivatizációs törvény eredeti kormányzati javaslatával szemben, amely
az összes tanácsi vállalat vagyonát elvonta volna a leendő önkormányzatok vagyonából. A Főtitkár alkotmányjogi érvelései visszaverték a kormányzati szándékot. Még élt bennünk a később
illúzióvá vált szakmai célkitűzés: Magyarországon sajátos, a nyugati demokráciákból megismert önkormányzati rendszer továbbfejlesztett
változatát indokolt létrehozni, a vállalkozó önkormányzatokat. Hittünk benne, hogy a nemzeti vagyon jelentős részét a helyi önkormányzatok
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tulajdonaként kell átmenteni a rendszerváltás
után várható gazdasági válság hatásai elől. Hittünk abban is, hogy a valóságos helyi önállóság
alappillére az önkormányzatok szinte teljes gazdasági önállóságának a megteremtése a központi kormányzattal szemben. Nem számoltunk azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy az új társadalmi
és gazdasági rend megszilárdításához elengedhetetlen az új tőkés réteg kialakítása, amelyhez
anyagi forrásként a korábbi állami és szövetkezeti vagyon áll csupán rendelkezésre, ezért annak
minél nagyobb hányadát fogja a kormányzat e
célra felhasználni. Nem számoltunk azzal sem,
hogy – a „forradalmi” hevület múltával – a kormányok számára nemkívánatos lesz a „túlzott”
önállósággal rendelkező önkormányzatiság, s
hogy a helyi-területi igazgatás éppúgy a politikai zsákmányrendszer részévé válik, mint a központi államhatalom megszerzése. Hittük, hogy
az önkormányzás a lakosság közhatalmi szolgáltatásokkal és közszolgáltatásokkal való ellátásának az intézménye, amelynek mértékében,
formáiban, eszközeiben nemzeti közmegegyezés alakítható ki, és ezzel az önkormányzatok
„kivonhatók” a hatalomért folytatott pártpolitikai küzdelmekből.
Az önkormányzatok megalakulását követően a TÖOSZ-t – alapvetően pártpolitikai megfontolások alapján – egyes politikai
szereplők a szocializmus eltakarítandó maradványaként szerették volna láttatni. A Főtitkárnak nagy szerepe volt abban, hogy a tanácsi önkormányzatok érdekszövetségének
önkormányzati érdekszövetséggé alakulása
végbemehetett.
Kevesen emlékszünk már, hogy a rendszerváltó kormány belügyminisztere e szövetség megszűnését (megszüntetését?) jósolta, s hogy a kormány
1990 októberében meghirdette a polgármesterek
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első országos konferenciáját, amelynek egyik célkitűzése volt az országos önkormányzati érdekszövetség létrejöttének elősegítése – függetlenül attól,
hogy ilyenként már működött a TÖOSZ.
A Főtitkár az önkormányzati választásokat követően kétfrontos harcot volt kénytelen folytatni: egyrészt küzdött (háta mögött
tudva a szövetség testületeinek támogatását)
a TÖOSZ elismertetéséért, másrészt a valóságos önkormányzatiság kialakítását segítő
jogszabályok megalkotásáért, illetve az „önkormányzatellenes” tervezetek visszavonásáért, módosításáért.
A TÖOSZ – a jogi elismerése mellett – rövid időn belül általános politikai, szakmai elismerésben, majd elismertségben részesült, s
taglétszáma is rohamosan növekedett.
A Főtitkár egyre több energiát fordított az
időközben megalakult újabb önkormányzati érdekszövetségekkel való együttműködés
kialakítására (más szempontból: a saját szervezete megszüntetésére, illetve beolvasztására egy egységes szövetségbe). Kudarcainak
egyike, hogy ez az egységes szövetség a mai
napig nem jött létre.
Már csak a magamfajta, a kezdeteknél is bábáskodók emlékeznek arra, hogy az önkormányzati
szövetség megosztottá tétele korántsem spontán
szerveződések, hanem pártpolitikai hatások eredményeként alakult ki. Köllner látta e folyamatot, de
mindvégig kitartott az egységes szervezet megteremtésének szükségessége mellett. Pedig felesége
– mint állandó „kontrollszakértő” – figyelmeztette,
hogy a minduntalan zátonyra futó egységtörekvés helyett a saját szervezete fejlesztésére fordítson
több energiát, hogy az önkormányzatok majd saját jól felfogott érdekük által motiváltan e szervezetet válasszák érdekszövetségükké; az egység e versenyben spontán módon is kialakítható.

Köllner Ferenc a szervezet megerősítése,
a jogszabálytervezetek rendszeres véleményezése, a parlamenti bizottságokkal és képviselőkkel folytatott egyeztetések mellett –
önkormányzati szakértőkre is támaszkodva
– harcot indított az önkormányzatokat megillető, de a kormányzat által nem teljesített
vagyon átadásáért.
A csatározás első meccse a patikavagyon megszerzéséért folyt. Eredménnyel. Éjszakákba nyúló
szakmai egyeztetéseken alakítottuk ki az elektromos és gázenergia lakossági hálózatainak, szolgáltató szervezeteinek megszerzéséért folytatandó jogi harc elvi és pozitív jogi megalapozását.
Kudarcként éltük meg, hogy az önkormányzatok végül nem természetben, hanem pénzben
jutottak hozzá az energiaszolgáltató vagyon
őket megillető részéhez, hiszen nem a pénz volt
a lényeg, hanem a helyi energiaszolgáltatás közszolgáltatási jellegét biztosító vállalati vagyon
megszerzése.
A hitelesség azt kívánná, hogy – az életút vázlatosan kiemelt pozitívumai mellett
– beszéljek a Főtitkár kudarcairól és tévedéseiről is. Voltak ilyenek. Ezek azonban
nem alkotják a „hagyaték” részét. Annak
summáját fiainak adott intelme így foglalja össze: „Nem érdekel, ha utcaseprők
lesztek, de az az utca, amelyet ti sepertek,
a legtisztább utca legyen Budapesten.” Maga is ezt az elvet vallotta. Csak olyan önkormányzatiságot tudott elképzelni, amely
a lehető legjobb.
Az önkormányzati rendszert folyamatosan
fejlődő, fejlesztendő rendszerként fogta fel.
Bihartordán 1997. augusztus 20-án erről így
beszélt: „István nem egyszerűen lemásolta a
környező keresztény államok berendezkedését, gyakorlatát, hanem egész uralkodása ide-
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jén alkotó adaptációra törekedett… Nekünk
kell tudnunk, hogy a Szent István-i életmű
tisztelete nem változatlanságot kíván, hanem
éppen ellenkezőleg: a kor új követelményéhez igazodó – ha kell a hagyományossal is
szakító – változtatást parancsol.”
Milyen sokat vitattuk az önkormányzati rendszer
jogszabályi előkészítése során, hogy szabad-e sarkalatos (kétharmados) törvénybe foglalni az önkormányzati rendszer minden elemét? Nem lesz-e
ez akadálya a későbbiek során a rendszer fejlesztésének? Azt hittük, hogy az önkormányzatiság
nemzeti alapértékként épül be a pártok tudatába,
tévedtünk. A pártpolitikai érdekek abnormálisan
akadályozzák a rendszer folyamatos hozzáigazítását az új és újabb követelményekhez.
Miként a mindenkori kormány és az önkormányzati szövetség(ek) kapcsolatát sem
határozhatja meg pártpolitikai érdek, a szövetség(ek) feladata az önkormányzati értékek
és érdekek védelme, érvényre juttatása – szól
az üzenete, amely napjaink közéletében talán
erőteljesebb követelményként jelenik meg,
mint az önkormányzatiság hajnalán. Miként
érvényes a lassan szállóigévé váló mondata is
1989-ből a kormány és a szövetség viszonyáról: „A TÖOSZ annyira lesz kormánypárti, amen�nyire a kormány önkormányzatpárti.
Köllner Ferenc maradandót alkotó közéleti szereplő volt, következetes, konok, mindent mindig „agyongondoló” vezető, a legapróbb részletekre is kényesen ügyelő, precíz
jogász, ugyanakkor jó férj, gondoskodó családapa, vitázó, értékelő, bíráló és segítőkész
barát, kiváló ultijátékos és sakkozó, a világra nyitott, az életben a szépet kereső és megtaláló ember.
Sokunk emlékezetében él tovább.
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Két évtized

az önkormányzatiság szolgálatában
Szerző: Aczél Gábor alapító főszerkesztő, Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Húsz éve alakult meg a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége, mely a rendszerváltás után nevet változatott, az első szó „Tanácsi” helyett „Települési” lett,
de a népszerű betűszót – TÖOSZ – megőrizte, miként rangját, tekintélyét s társadalmi elhivatottságát is az önkormányzatok érdekeinek képviseletében. Alább az
eredményekben gazdag, küzdelmes – olykor hiábavaló harcokkal is tarkított – két
évtized eseményeit foglaljuk össze huszonegy rövid fejezetben.

1989
A helyi önkormányzatok érdekszövetsége
1989. március 10-én alakult meg, elnökévé Ács István debreceni tanácselnököt választották. A szervezetet a Fővárosi Bíróság
április 25-én kelt végzésével Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége néven
bejegyezte.
A TÖOSZ 1989. július 5-i közgyűlése célként határozta meg, hogy az államszocializmus a közösségi tulajdon meghatározó
szerepén alapuló demokratikus társadalommá alakuljon át, igényelte, hogy az
önkormányzatok az államszervezet részeként, de az államhatalom elkülönült
ágaként működhessenek. Követelte az érvényben lévő tanácstörvény helyett egy
önkormányzati törvény megalkotását. A
közgyűlés 399 szavazati jogú résztvevője a tisztségében megerősített elnök mel-
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lé további tisztségviselőket választott, s
pályázata alapján főtitkárnak dr. Köllner
Ferencet nevezte ki.
Az Európa Tanács Strasbourgban székelő állandó testületének vezető személyiségei (John Morgan elnök és Rinaldo Locatelli
titkár) december elején a TÖOSZ vendégeiként tájékozódtak az akkor még tanácsi önkormányzatok helyzetéről, majd december
végén (Magyarország Európa Tanácsi csatlakozása előtt) a TÖOSZ megfigyelői státust
kapott az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciájában (CLRAE).

1990
A TÖOSZ felvette a kapcsolatot a Helyi
Önkormányzatok Nemzetközi Uniójával
(IULA).
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Nemzetközi önkormányzati fórumot rendeztek Budapesten (február 12–17.), amelyen a TÖOSZ képviselője vezette a helyi
hatóságok nemzetközi kapcsolatairól folytatott vitát.
A TÖOSZ április 27-i közgyűlésén mind a
távozó, mind a hivatalba lépni készülő kormány képviseltette magát.
A TÖOSZ-tag székesfehérvári önkormányzat által november 19-én rendezett
tanácskozáson Balsay István, a házigazda
polgármester egységes fellépésre szólította fel a meghívottakat, köztük a meglévő
és a szerveződő önkormányzati szövetségek képviselőit az önkormányzati érdek
védelmében. Adovics Istvánné, Lepsény
polgármestere hozzászólásában cáfolta
azt a közkeletű nézetet, hogy az elmaradott települések városellenesek. „Olyan
országos érdekképviseletre van szükségünk – mondta –, amit mi irányítunk úgy,
hogy az egymástól végletesen különböző települések érdekei közül azokat, amelyek valamennyiünket összekötnek, képviselni köteles legyen.” Köllner Ferenc, a
TÖOSZ főtitkára leszögezte: „Az önkormányzatok 1990. szeptember 30-án csupán esélyt kaptak arra, hogy önálló hatalmi ággá legyenek, s amennyiben az egyes
sajátos érdekű szerveződések a kormányzattal szembeni közös érdekeiket nem képesek megjeleníteni, ezt a lehetséges hatalmi pozíciót vesztik el.”
Egy november 26-ai belügyminisztériumi megbeszélésen, amelyen a kormány
több létező - és létezőnek vélt - önkormányzati szerveződés meghívott képviselőinek
egyetértését szerette volna megszerezni a
dekoncentrált szervezetek felállításához,
s a köztársasági megbízottak kinevezéséhez, a TÖOSZ főtitkára ezt a törvénymódo-
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sítást igénylő megoldást azzal a feltétellel
támogatta, ha a dekoncentrált igazgatási
szervezeteket a helyi választott testületek
kontrollja alá helyezik.

1991
Az önkormányzati választások utáni első
TÖOSZ-közgyűlésen (január 18.) fölvetődött a szervezet településtípusonkénti osztódásának kérdése, ám a 289 szavazati jogú
résztvevő egyöntetűen az egység mellett
voksolt, a közgyűlés záró mondatával szólva: „a TÖOSZ van, a TÖOSZ működik, a
TÖOSZ lesz”. A megújult szervezet elnökévé Ott Józsefet, Kistelek polgármesterét választották; az elnökség tagjává pedig Adovics Istvánnét, Lepsény; Bagyin Józsefet,
Aszód; Galuska Lászlót, Nyékládháza; Katona Lászlót, Mórahalom; Király Sándort,
Tiszalök; Varga Antalt, Lőrinci polgármesterét; a felügyelő bizottság elnökévé Sztankovics Ferencet, Lábatlan; tagjaivá Kereskai
Józsefet, Nagykanizsa; Rauf Pált, Nagyvenyim polgármesterét. Az elnökség tagja lett
dr. Köllner Ferenc főtitkár is.
A TÖOSZ május 31-i küldöttgyűlése tiltakozott az önkormányzatoknak átadni rendelt
vagyon visszavétele ellen, s hogy az előprivatizáció jogellenesen szűkíti az önkormányzatok lehetséges vagyoni tárgyainak körét.
Az országos és regionális önkormányzati
szövetségek vezetőinek december 5-i kecskeméti találkozóján a TÖOSZ képviselői
aláírták az egy(etlen) országos önkormányzati érdekvédelmi szervezet létrehozására
vonatkozó szándéknyilatkozatot.
A TÖOSZ elnöksége december 6-án bírálta az 1992. évi állami költségvetésről benyújtott törvényjavaslatot, megállapítván,

hogy „a kormányzat az önkormányzati törvényben rögzített önkormányzati autonómia fokozatos visszavételére törekszik”.
A TÖOSZ elnöksége december 20-i ülésén
munkacsoportot hozott létre, hogy az 1992.
február 28-i küldöttgyűlésre dolgozzon ki egy
önkormányzati szövetségek közötti egyeztető fórum (és későbbi tanács) létrehozására irányuló alapszabály-tervezetet.

1992
A CLRAE január 23. és 25. között Barcelonában rendezett első európai önkormányzati
konferenciáján – amelynek résztvevői a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának
az Európa Tanács országaiban való végrehajtását értékelték – a TÖOSZ-t a CLRAEtag Molnár Árpád alelnök, Siófok és Kasza
Péter, Piliscsaba polgármestere képviselte. A TÖOSZ álláspontját szakértőként dr.
Kaltenbach Jenő ismertette, kifejtvén, hogy
a decentralizáció kartában rögzített elvét
Magyarországon nem lehet érvényesíteni
a megyei önkormányzatok alulfejlettsége,
illetve a körzeti és regionális önkormányzatok hiánya miatt.
A TÖOSZ elnöksége január 31-én elfogadta
és társadalmi vitára bocsátotta a helyi önkormányzati szövetségek magyarországi egyeztető fórumának – a TÖOSZ szakértői által kidolgozott – alapszabály-tervezetét. Javasolta,
hogy a fórum létrehozásáig állítsanak fel – a
kormányzat, az Országgyűlés önkormányzati bizottsága és az önkormányzati érdekszervezetek fóruma delegáltjaiból – érdekegyeztető tanácsot.
A TÖOSZ február 28-i küldöttgyűlése elfogadta az önkormányzati érdekképviselet egyesítését és erősítését célzó elnökségi indítványt.
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Állásfoglalásban rögzítette, hogy a közigazgatás korszerűsítésének kormányzati programja
összhangban van a TÖOSZ törekvéseivel, ám
az önkormányzati törvény megszületését követő jogalkotás és kormányzati gyakorlat távol
áll a programban leírt elképzelésektől.
A TÖOSZ elnöksége márciusi ülésén
határozatban rögzítette, hogy a vagyonátadó bizottságok a belterületi energiaközmű-vagyont nem adták önkormányzati tulajdonba, noha azt meg kellett volna
tenniük. Egy július 28-án hatályba lépett
törvény kizárta a gyógyszertári központok
önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségét, ezt követően a TÖOSZ megkezdte
„hosszú háborúját” az önkormányzati vagyon érdekében.

1993
Január 6-án megkezdődött a Költségvetési
Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT)
alapszabályának előkészítése, az önkormányzati oldalt a TÖOSZ főtitkára képviselte.
Levélben kérte az országos önkormányzati társzövetségek elnökeit január 28-án
Ott József, a TÖOSZ elnöke, hogy terjes�szék a maguk közgyűlése elé a leendő önkormányzati érdekegyeztető fórum alapszabály-tervezetét, s ismertessék az arról
kialakított testületi véleményt a TÖOSZ
titkárságával.
Miután az önkormányzatok gyógyszerészeti
konzultatív fóruma folyamatosan igényelte a
gyógyszertári központok tulajdonlása ügyében a TÖOSZ segítségét, az ÖNkormányzat
című folyóirat közreadta a február 2-án benyújtott első olyan keresetlevelet, amelyben
a felperes önkormányzat alperesként perli a
Magyar Köztársaság belügyminiszterét.
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TÖOSZ krónika
A TÖOSZ március 31-i küldöttgyűlése határozatban követelte a helyi társadalom alapvető jogainak alkotmányos szabályozását, hogy az állami döntéshozás
folyamatában maradéktalanul érvényesíteni lehessen az önkormányzati érdekszövetségek véleményezési és felterjesztési jogait. A küldöttgyűlés rögzítette, hogy az
energiaközművek önkormányzati tulajdonba adását elrendelő jogszabály végrehajtása elmaradt. Javasolta továbbá, hogy
az országgyűlési képviselői és az önkormányzati választások időpontja – az önkormányzati ciklus meghosszabbítása révén – váljon el egymástól.
Az ÖNkormányzat szeptemberi számában dr. Sárközy Tamás hívta fel az önkormányzatok figyelmét arra, hogy az Állami
Vagyonügynökség képes ugyan megakadályozni, hogy az önkormányzatok megkapják a törvényben előírt vagyont, de
emiatt perelhető. A lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény alkotmánybírósági felülvizsgálatát
kezdeményezte a TÖOSZ szeptember 27i beadványában.
A TÖOSZ és a kormányzat képviselői közötti tárgyalások eredményeként december
31-én a kormány arról rendelkezett, hogy a
közszolgáltató tevékenységet ellátó szervezetek vagyontárgyai közül az önkormányzati törvényben megnevezetteket vádeljárás keretében önkormányzati tulajdonba
kell adni.
Meghívottként vett részt a TÖOSZ elnöke
és főtitkára az Alkotmánybíróság december
21-i ítélethirdetésén, amelyen a lakások bérletére vonatkozó törvénynek a TÖOSZ által
is kifogásolt egyes szabályainak megsemmisítését hirdették ki.
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1994
A köztisztviselők sztrájkjogának gyakorlásáról írtak alá megállapodást január 13-án a
Belügyminisztériumban a kormány, a köztisztviselőket tömörítő szakszervezetek és a
hét országos önkormányzati szövetség – köztük a TÖOSZ – vezető képviselői.
A TÖOSZ április 20-i küldöttgyűlése megállapította, hogy a szabályozási irányváltások fő tendenciája „az első felindulásból elkövetett” önkormányzati jogok visszavétele.
A TÖOSZ rendezvények tapasztalataként
foglalta határozatba, hogy a választók bővülő köre tartja érdekeivel ellentéteseknek
az önkormányzati működőképesség korlátozására irányuló törekvéseket. A küldöttgyűlés igényelte az önkormányzatokra hárított új feladatok állami finanszírozását.
Közvetlenül az országgyűlési választások előtt, május 3-án megszületett a Magyar
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága legelső patikaügyi ítélete, amely megállapította, hogy
jogszabályt sértett a belügyminiszternek a
gyógyszertáriközpont-vagyon önkormányzati
tulajdonba adását megtagadó határozata.
Az országgyűlési választások első fordulója után, május 11-én Boross Péter miniszterelnök fogadta patikaügyben a TÖOSZ főtitkárát, s elismerte, hogy a legfelsőbb bírósági
ítélet az önkormányzatok javára döntötte el
a patikajogvitát.
A TÖOSZ május 25-én tartott sajtótájékoztatóján nyilvánvalóvá tette, hogy az ítélet – az ÁVÜ állításával ellentétben – nem
a gyógyszertári központok vagyonát képező patikák privatizálhatóságáról született, hanem arról, hogy az önkormányzat
a tulajdonos, s ő dönthet a privatizálás feltételeiről.

2009. szeptember

Az ENSZ augusztus 18–19-én a New
York-i székházában fogadta a világ minden tájáról meghívott polgármestereket és
önkormányzati szövetségi vezetőket. Magyarországot a TÖOSZ főtitkára, s a szövetség tanácsadójaként dr. Szegvári Péter képviselte.

1995

Az ÖNkormányzat januári száma hétoldalas összeállításban hívta fel a figyelmet arra,
hogy patikatulajdonukról az önkormányzatok március 31-ig egyezhetnek meg egymással, egyszersmind a vagyonátadó bizottságok
által feltétlenül elfogadandó egyezségmintát
közölt. Az összeállítás része volt dr. Zongor
Gábor Veszprém megyei közgyűlési elnök
fellebbezése a megyei vagyonátadó bizottság elutasító döntése ellen.
A TÖOSZ február 23. és március 27. között
szervezett megyei szintű tanácskozásain a
résztvevők kezdeményezték, hogy a települési testületek 1995. március 31-ig írásban kérjék a megyei vagyonátadó bizottságoktól a
település belterületén lévő energiaközmű-vagyon önkormányzati tulajdonba adását, mert
e dátum után már csak bírói úton érvényesíthetik jogaikat. Másfélezer polgármester
megbízásából a privatizációs törvényjavaslat
kiegészítéséért lobbizó TÖOSZ elérte, hogy
Balsay István (Fidesz), dr. Bernáth V. Balázs
(FKgP), Birta Sándor (MSZP), Csabai Lászlóné (MSZP), Dióssy László (SZDSZ), az újfehértói polgármester, Nagy Sándor (MSZP)
és Pálffi Dénes (KDNP) március 28-án közös
módosító indítványt terjesszenek be ez ügyben a parlament elnökének.
A TÖOSZ június 5-i küldöttgyűlésén Kuncze
Gábor belügyminiszter elismerte, hogy a külföldi vevőknek eladni szánt energiaközművek
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1997

ÖNkormányzat

az önök által választott egyéb termékeinkből
további 10 % engedményt adunk.

TÖOSZ krónika

Elérhetőségeink:
MEVA & KÓ-MI Kereskedelmi Kft.
Tatabánya, Táncsics Mihály út. 1.
A Magyar Televízió Aktuális című műsoTelefon: 34/511-780, 34/511-781
ra február 27-i adásának témája volt, hogy az
Web: www.mevakomi.hu
állam azokat a gázvezetékeket adta el, ameE-mail: info@mevakomi.hu
lyeket az önkormányzatok maguknak követelnek. A műsorban a TÖOSZ részéről dr.
Buzás Péter, Makó és Sulyok József, Tiszavasvári polgármestere is kifejtette a véleményét; a stúdióban dr. Köllner Ferenc főtitkár
„megjósolta” az önkormányzatok javára szóló bírósági döntést.
A TÖOSZ június 4-én tartott küldöttgyűlése idején az 1638 önkormányzat megbízásából folytatott eljárások más-más szakaszban
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főtitkár feladataként rögzítette, hogy a tulajdonukért harcoló önkormányzatoknak minden
segítséget megadjanak.
Az 1998. évi állami költségvetés tervezetéPATINA Öntöde Kft.
1201 Budapest,
Attila u. 37.
nek
önkormányzatokat
érintő előirányzataTel.: (1) 283-0155
Tel/fax:szeptember
(1) 283-1282
iról
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érdekegyeztető
Email: patina@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu
megbeszélésen
az országos önkormányzati
szövetségek képviselői az előirányzatnál 61
milliárd forinttal több állami forrásra tartottak igényt.

A Települési Önkormányzatok

30 Országos Szövetségének folyóirata

2009. szeptember
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TÖOSZ krónika
A Legfelsőbb Bíróság november 24-én hozta meg első döntését, s nem az önkormányzatok javára döntött az alperes államnak igazat
adó másodfokú bírói ítéletek felülvizsgálata
tárgyában. A pervesztes felperes SzabolcsSzatmár-Bereg megyei önkormányzatokat a
TÖOSZ főtitkára képviselte.

1998
A Legfelsőbb Bíróság január 20-án másodízben tárgyalt az állami alperesnek igazat adó
jogerős bírói eljárások egyik felülvizsgálati
kérelméről, s ezúttal a TÖOSZ főtitkára által
képviselt felperes Zala megyei önkormányzatok javára döntött.
Az Önkormányzati Szövetségek Tanácsa
január 27-i ülésén új soros elnöknek választotta a TÖOSZ által delegált Sulyok Józsefet, Tiszavasvári polgármesterét. Az ÖSZT
ülésére meghívott Tim Honey, az ICMA (a
Nemzetközi Megye- és Városigazgatási Szövetség) képviseletében arra hívta fel a tanács
tagjainak figyelmét, hogy ha a hét szövetség
egyesüléséről szeptemberig nem határoznak,
akkor nem számíthatnak az USAID (Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) részéről az egyesülés támogatására szánt összeg folyósítására.
Május 5-én (a választások előtt) megszületett s május 27-én (a választások után) hatályba lépett a Magyar Köztársaság Legfelsőbb
Bíróságának jogegységi határozata, amely a
belterületi energiaközművek önkormányzati tulajdonlásáért indított eljárások már-már
végtelen folyamatán is túlmutat, mert megváltoztatta az addigi bírói gyakorlatot, és
lehetetlenné tette, hogy a hatáskör hiánya
okán nem döntő államigazgatás elkerülje a
bírói felülvizsgálatot.
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A TÖOSZ június 30-i küldöttgyűlésén határozatba foglalta, hogy az alkotmányozás lezáratlansága miatt nem tisztázottak az állam ellátási
felelősségének keretei, s megállapította, hogy
az első önkormányzati választás óta az állami
költségvetés a helyi önkormányzatok rovására
szanálta magát. A résztvevők támogatták az elnökségnek a polgármesteri jogállás módosítására irányuló javaslatát, egyetértvén azzal, hogy a
több ciklusban betöltött polgármesteri tisztség
nyugdíjképező tényező legyen, s hogy erre forrást az állami költségvetés teremtsen.
Az új kormányt az Alkotmánybíróság szeptember 14-i döntése döbbentette rá az örökölt
tulajdoni vita súlyára, ezért szeptember 17én érdekegyeztető fórumot hívott össze, ám a
megegyezés esélye már október 1-én elveszett,
mert a kormány minden egyeztetés és felmérés nélkül bejelentette, hogy az önkormányzatok összességében 50–55 milliárd forint „kártérítésre” számíthatnak.

1999
A Legfelsőbb Bíróság január elején a Győr,
majd a Zala megyei felperes önkormányzatok javára döntött az alperes belügyminiszter ellen indított perekben.
A január 11-i érdekegyeztető megbeszélésen a kormányzati oldal képviselői elfogadták
a vagyonfelmérésre kiírandó pályázat optimalizálását segítő TÖOSZ javaslatot.
A CEEC–LOGON-program február 24–25-i bécsi
startkonferenciáján a TÖOSZ-t Magda Gábor szerencsi polgármester, a szövetség társelnöke és dr.
Csalótzky György nemzetközi titkár képviselte.
A TÖOSZ március 10-i küldöttgyűlése határozatban mondta ki, hogy a kormány által
tervezett pénzbeli juttatás nem ellentételezi az önkormányzatokat ért veszteségeket,
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hozzátéve, hogy érdekeltek a vita peren kívüli lezárásában. A tisztújító küldöttgyűlés
új elnököt választott: Dióssy Lászlót, Veszprém polgármesterét.
Július 15-én váratlanul elhunyt dr. Köllner Ferenc, a TÖOSZ főtitkára. Az elnökség pályázatot hirdetett a főtitkári tisztség betöltésére.
A szeptember 20-i belügyminisztériumi
egyeztető tárgyaláson az országos önkormányzati szövetségek vezetői – köztük Dióssy László
és dr. Demszky Gábor (a TÖOSZ társelnöke) –
elutasították az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű települések támogatási feltételeinek
szigorítására irányuló javaslatot.
A TÖOSZ rendkívüli küldöttgyűlésén pályázata alapján dr. Zongor Gábort nevezte
ki főtitkárrá.
Az Európai Települések és Régiók Tanácsa
(CEMR) október 18-i, a franciaországi Potiers-ben tartott közgyűlésén teljes jogú tagjává fogadta a TÖOSZ-t, a vele közösen pályázó
MÖSZ-t, valamint a többi öt magyarországi
szövetség által alkotott társulást.
Az országgyűlési képviselői mandátumától megváló dr. Zongor Gábor december 21én – az önkormányzati gázközmű-tulajdon
mielőbbi rendezése érdekében – interpellált
utoljára a Parlamentben.

2000
Öt országos önkormányzati szövetség elnöke
– a TÖOSZ kezdeményezésére – március 6-án
felhívást írt alá, hogy a magyarországi önkormányzati rendszer létrejöttének tizedik évfordulója alkalmából szeptember 30-át a parlament
nyilvánítsa a helyi önkormányzatok napjává.
A TÖOSZ elnöke és főtitkára március 9-én
levélben kérte az igazságügyi minisztert egy
minisztériumi összekötő kijelölésére, hogy a
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TÖOSZ szakértői segíthessék a gázközműkompenzációs törvény előkészítését.
A TÖOSZ által hiába kért, az ÁPV Rt. szerint harminc évre titkosított felmérés eredményeiről április 11-én tartott az ÁPV Rt. sajtótájékoztatót, s április 12-én összehangolt
támadást indított több sajtóorgánum a TÖOSZ („az állam és az önkormányzatok közötti megegyezés vámszedője”) ellen.
Az uniós csatlakozásra felkészítő CEEC–
LOGON nemzetközi önkormányzati program
keretében április közepén Nyugat-Magyarországi Regionális Integrációs Fórumot tartott
a TÖOSZ a Zala megyei Szepetneken.
A TÖOSZ elnöksége augusztus 31-i kibővített ülésén az önkormányzati járandóság
kormányzati megelőlegezését az adósságtörlesztés ajándékozásnak látszó, politikai célzatú, az önkormányzatokat megosztó módjának minősítette.
A helyi önkormányzatok napját szeptember 30-án – a köztársasági elnök fővédnökségével – az országos önkormányzati szövetségek együtt ünnepelték. Az illetékes
parlamenti bizottságok november végén tárgyalták gázközmű-kompenzációs törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat,
amelyek közül a TÖOSZ által kidolgozott javaslatok – többek közt, hogy részesüljenek
kártalanításban az 1993–1995 közötti beruházásokat megvalósító önkormányzatok is
– sorra elnyerték a többség támogatását. A
kormány a törvényjavaslat részletes vitáját
azonban 2001 májusára halasztotta.

2001
A TÖOSZ elnöksége február 14-i ülésén –
bár értesült a gázközmű-járandóság ügyében született újabb előterjesztés kedvezőt-

len kormányzati fogadtatásáról – azt foglalta
határozatba, hogy korábbi követeléseinek
fenntartása mellett bízik a törvény májusi
megszületésében, s az önkormányzati igények teljes körű kielégítésében.
A TÖOSZ március 27-én tartott küldöttgyűlése megerősítette a szervezetnek a szolidaritáson alapuló, az általános önkormányzati érdekek érvényesítésére törekvő irányvonalát.
Az önkormányzati vagyon védelméről tanácskozott június 3-án és 4-én a TÖOSZ kibővített elnöksége Ópusztaszeren, a Nemzeti Emlékpark épületében.
Az önkormányzatok gázközmű-járandóságról benyújtott törvényjavaslat június 6-i
részletes vitájában a parlamenti patkó másmás oldalán sorra elhangzottak a TÖOSZ
érvei, követelései, ám a legfőbb TÖOSZ-os
követelést tartalmazó kormánypárti módosító indítványt június 12-én a beterjesztői visszavonták.
A Tervezzük meg együtt jövőnket elnevezésű program részeként a Miniszterelnöki
Hivatal és a francia partnerszervezetek által
is támogatott országos konferenciát rendezett a TÖOSZ június 17–18-án, a siklósi vár
nagytermében.
A helyi önkormányzatok napja alkalmából szeptember 28-án, Balatonfűzfőn ünnepi
TÖOSZ-küldöttgyűlést tartottak, amelyen
a résztvevők határozatokban rögzítették
álláspontjukat a költségvetésről, a polgármesterek jogállásáról, s a gázközmű-vagyonnal összefüggő további igények kielégítéséről.
A Francia–Magyar Partnerségi Fórum október 11-én, 12-én és 13-án, a budapesti Műcsarnokban tartott rendezvényén a TÖOSZ
és a francia ARIC elnöke a két szervezet a helyi fejlesztési tervek támogatását célzó megállapodását írta alá.
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Fadd nagyközségben december 4-én megalakult a TÖOSZ újabb megyei tagozata. Ezen
a tolnai fórumon a legnagyobb érdeklődést
kiváltó téma a hetvenkét órára börtönbe zárt
faddi és gerjeni polgármester indokolatlan
meghurcoltatása volt, a részvevők csatlakoztak a TÖOSZ által meghirdetett országos tiltakozó akcióhoz.
A visegrádi négyek országaiban az önkormányzati decentralizáció erősítését
célzó ötéves kanadai segélyprogram nyitó tanácskozására (Varsó, december 6–7.)
a TÖOSZ főtitkárát is meghívták a kanadai szervezők.

2002
Mit kíván a magyar nemzet címmel fogalmazta meg a TÖOSZ elnöksége február 6-i
kibővített ülésén a küldöttgyűlésre szánt előterjesztését, hogy mit igényel az államtól (az új
parlamenttől, az új kormánytól) a magyarországi települési önkormányzatok többsége.
A TÖOSZ cikluszáró küldöttgyűlése március 27-én annak ellenére elvégezte munkáját, hogy a tanácskozást bombariadó miatt
félbeszakítani kényszerült.
A CEMR és az Osztrák Városszövetség
szervezésében április 12–13-án tartott második számú CEEC–LOGON-program nemzetközi munkabizottságának bécsi alakuló ülésén a TÖOSZ képviseletében dr. Csalótzky
György nemzetközi titkár vett részt.
Első országos gyűlésüket tartották meg
Dunaföldváron április 24-én a TÖOSZ megyei tagozatvezetői.
Az október 20-i önkormányzati választások
után a korábbi testületi döntésnek megfelelően
a TÖOSZ titkársága levélben fordult a belügyminiszterhez és a parlament önkormányzati
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bizottsága elnökéhez, hogy kezdeményezzék
olyan parlamenti konszenzus kialakítását, ami
lehetővé teszi az állásukat vesztett polgármesterek visszamenőleges nyugdíjazását is.
A TÖOSZ-t főtitkára képviselte a Kanadai Urbanisztikai Intézet által a visegrádi
négyek országainak önkormányzatai, önkormányzati szövetségei számára szervezett november 10-én kezdődő tíznapos torontói tanulmányúton.
A TÖOSZ szakértői által kidolgozott munkaanyag alapján négy év után ismét közös
álláspontot sikerült kialakítani a következő
esztendő költségvetési tervezetéről az országos önkormányzati szövetségek október 11én Jászberényben tanácskozó vezetőinek.

2003
Helyi lakáspolitikai kutatások – eredményes
lakásprogramok címmel a TÖOSZ, a Magyar
Lakásépítők Országos Szövetsége és a Városkutatás Kft. január 14-én közösen rendezett
országos konferenciát.
Medgyessy Péter miniszterelnök az országos önkormányzati szövetségek vezetőivel
folytatott megbeszélést január 20-án a Belügyminisztérium Duna Palotájában.
A Parlament felsőházi termében február
13-án rendezték meg a Polgármesternők Országos Konferenciáját.
Az országos önkormányzati szövetségek
vezetői február 19-én Kecskeméten a „hetek”
együttműködésének erősítéséről tárgyaltak, s közülük az „ötök” döntöttek a Magyar
Önkormányzati Szövetségek Társulásának
(MÖSZT) megszüntetéséről.
A Romano Prodi részvételével Budapesten, a Hungexpo egyik óriáscsarnokában február 27-én megtartott Önkormányzati EU-
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csúcs elnevezésű rendezvényen jelentette be
a kormányfő, hogy javasolni fogja a három
ciklust letöltött polgármesterek korkedvezményes nyugdíjaztatását.
A környezet helyben van, kihívások és lehetőségek az új önkormányzati ciklusban címmel március 12-én, BM Duna Palotájában rendezett a TÖOSZ országos konferenciát.
A TÖOSZ március 26-i, tisztújító küldöttgyűlésén a minden korábbinál nagyobb arányban megjelent településvezetők ismét Dióssy
Lászlót, Veszprém negyedik ciklusát töltő polgármesterét választották elnöküknek.
A térségfejlesztés és városfejlesztés új útjai
címmel a budapesti Francia Intézetben március végén rendeztek kétnapos konferenciát.
Kommunikáló önkormányzatok, avagy hogyan építsük kapcsolatainkat címmel május 6án rendezett a TÖOSZ országos konferenciát.
A rendezvény részeként Pál Tibor, a Belügyminisztérium politikai államtitkára avatta fel
a tárcának a Duna Palotában kialakított Önkormányzati EU Információs Központját.
Az Európa Unió Régiók Bizottsága július
2–3-án, Brüsszelben tartotta 50. jubileumi
plenáris ülését. Az uniós csatlakozás előtt
álló tíz ország képviselői – köztük Dióssy
László, a TÖOSZ elnöke – megfigyelői státusban vettek részt.
Október 31-én megalakult a TÖOSZ Polgármesternői Tagozata, amelynek elnöke
Fodor Antalné dr., Szigetszentmiklós polgármestere lett.

2004
Az önkormányzati szövetségek vezetői
február 13-án Jászberényben megtartott
megbeszélésén a jelenlévők egy része elvetette a TÖOSZ elnökségének kezdeménye-
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zését, hogy hozzák létre az Önkormányzati
Szövetségek Egyeztető Fórumát. A TÖOSZ
elnöksége mindenképpen szükségesnek
tartotta az egyes szövetségekkel való szorosabb együttműködés kialakítását.
A veresegyházi kihelyezett ülésen március 3-án megtárgyalták a TÖOSZ és a MÖOSZ által kötendő együttműködési megállapodás tervezetét, amely a két szövetség által
képviselt önkormányzatok érdekérvényesítő
képességének növelésére irányul.
Az első e-go konferenciát március 9-én
rendezték az ELTE Kongresszusi Központjában. Első ízben részesült e-go díjban az év
legjobb önkormányzati honlapját működtető önkormányzat. Az abszolút győztes
Nyíregyháza lett, egyben elnyerte a nagyvárosi kategória díjat is. A város kategóriában Kazincbarcika, míg a községek között
Ábrahámhely lett a győztes. A legjobb megyei önkormányzati honlap címet Somogy
megye nyerte el.
2004 májusában alakult meg az UCLG, az
Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok
Világszervezete. Az alakuló ülésen Dióssy
László TÖOSZ elnököt a szervezet Világtanácsának tagjává választották.
A május 18-i ülésén az elnökség kezdeményezte, hogy a megalakuló többcélú kistérségi
társulások 2005. évi ösztönző támogatására
többletforrás kerüljön a költségvetésbe.
A TÖOSZ együttműködési megállapodást
kötött a Vidékpolitikai Kormánymeghatalmazott Titkárságával, valamint a Községi
Önkormányzatok Szövetségével.
Országos kistelepülési konferenciát rendeztek május 26-án a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumban.
A TÖOSZ a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karával aláírt konzorciumi megállapodást, amelynek értel-
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mében közreműködik a HEFOP 3.3.1-es A
felsőfokú közigazgatási szakemberképzés
szerkezeti és tartalmi megújítása – a felsőfokú végzettségűek gyakorlatorientált
alapképzése, át- és továbbképzése program megvalósításában.

2005
Az elnökség január 25-i ülésén dr. Kolber
István, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter és a
TÖOSZ vezetői átfogó együttműködési megállapodást írtak alá.
Április 7–8-án, Bükfürdőn tartott ülésén
az elnökség a Délkelet-Ázsiát sújtó katasztrófa áldozatainak megsegítésére az önkormányzatok által nyújtott támogatást a Sri
Lankán építendő árvaház megvalósításához ajánlotta fel.
A Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége együttműködési megállapodást
kötött a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, valamint a Generali Providencia Biztosító Rt.-vel.
A cseh Vsetin város vezetésével – a TÖOSZ
részvételével – június 30-án megalakult a
Közép-Európai Környezetvédelmi Hálózat
(C2ENET).
Szeptember 13-i ülésén az elnökség egyetértett azzal, hogy a 15 éve folyamatosan
polgármesteri tisztséget betöltő személyek,
hosszú közszolgálati tevékenységük eredményeként elismerő oklevélben részesüljenek. A TÖOSZ csatlakozott az Idősbarát
Önkormányzat mozgalomhoz és különdíjat alapított.
Nagycenk község önkormányzata csatlakozott a vidéki települések európai közösségéhez, amelyben minden EU-s ország

képviselteti magát egy-egy településsel. Szeptember 23–25. között Nagycenken tartották
a Vidéki Önkormányzatok Európai Chartájának találkozóját.
Veszprém Város Polgármesteri Hivatalában a TÖOSZ ünnepi elnökségi ülést tartott
szeptember 30-án.
A december 13-i elnökségi ülésen a jelenlévők megvitatták és egyetértettek a parlamenti választásoktól való egyéves időtartamú
eltéréssel és azzal, hogy a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket ötéves
ciklusra válasszák, majd az önkormányzati választás a parlamenti választások felező
idejében történjen.

2006
A március 7-i elnökségi ülésen dr. Lóránt
Zoltán, az ÁSZ Önkormányzati és Területi
Ellenerőzési Igazgatóság főigazgatója tartott
tájékoztatót az önkormányzatok gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének tapasztalatiról.
Az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR) kongresszusán május 10–12. között Innsbruckban a TÖOSZ-t Dióssy László
elnök, Bagyin József társelnök, Nagy Gáborné elnökségi tag, Krausz Veronika és Pozsgai
Péter nemzetközi titkárok képviselték.
Május 31-én és június 1-én rendezte a TÖOSZ Balatonfüreden – az ICNW hálózat keretében – a Környezetvédelmi beruházások az
önkormányzatoknál című tanácskozását.
Az elnökség szeptember 8-i ülésén Velencén egyetértett az egészségügyi Zöld
Könyvnek a véleményezésével, ám szükségesnek tartotta, hogy a kormányzat a tényleges reform és a Zöld Könyv összhangját
teremtse meg.
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Az október 19-én Alsómocsoládon tartott
elnökségi ülésen kérte fel az elnökség Szilágyi Menyhértet, Csorvás város polgármesterét, hogy a tisztújító küldöttgyűlésig töltse be
a TÖOSZ megbízott elnöki tisztségét.
Elköltözött a TÖOSZ. A szövetség titkárságának eddig otthont adó épületet átalakítás
miatt el kellett hagyni. Az új székhelyen lehetőség nyílt egy szakmai könyvtár létrehozására is, ahol az elnökségi ülések és egyéb
rendezvények is helyet kaptak.
December 14-én létrejött a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF).

2007
Március 27-én a TÖOSZ tisztújító küldöttgyűlést tartott. A küldöttek négy jelölt közül titkos
szavazással az első fordulóban Molnár Gyulát,
Budapest XI. kerületének polgármesterét választották meg a szövetség elnökévé.
Társelnöknek dr. Demszky Gábort, Budapest főpolgármesterét, Nagy Gábornét, Dunaföldvár polgármesterét és Galuska Lászlót,
Nyékládháza polgármesterét, míg az elnökség tagjainak Szilágyi Menyhértet, Csorvás
város polgármesterét, Tóth Józsefet, Polgár város polgármesterét, Oláhné Surányi
Ágnest, Velence város polgármesterét, Lakatos Istvánt, Sirok polgármesterét, Albert
Csabát, Lukácsháza polgármesterét, Dicső
Lászlót, Alsómocsolád polgármesterét, valamint Pásztor Bélát, Veresegyház város polgármesterét választotta.
A Felügyelő Bizottság elnöke Schmidt Jenő, Tab város polgármestere lett, tagjai Czupi Sándorné, Csesztreg polgármestere, Tóth
István, Bogyiszló polgármestere, Pap Tibor,
Dévaványa polgármestere, Szalay Imre, Bősárkány polgármestere lett.

www.toosz.hu | ÖNkormányzat

17

TÖOSZ krónika
A szövetség tanácsnokai Szijj Ferencné,
Nagyigmánd polgármestere, Burka István,
Nagyrév polgármestere, Markó Antal, Szügy
polgármestere, dr. Révész Ferencné, Beregdaróc polgármestere, Máhl Ferenc, Olaszfalu
polgármestere, Császár József, Zalaszentgrót
polgármestere, Hokstok Imre, Győrsövényház polgármestere, Sándor Attila, a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnöke, Tóth Jenő, Szakmár polgármestere, Somogyi-Magyar József,
Somogysámson polgármestere lett.
A küldöttek tisztségében megerősítették
dr. Zongor Gábor főtitkárt.
Március 29–30-án, Budapesten rendezte meg
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. e-go konferenciáját és kiállítását Elérhető
informatikai források 2007-ben témakörben.
Június 7-én Budapesten tartotta a TÖOSZ
Polgármesternői Tagozata tisztújító közgyűlését. A megválasztott új vezetőség: elnök Zsíros
Sándorné, Alsózsolca polgármestere. Vezetőség: Szentpáli Árpádné, Kurd polgármestere,
Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármestere,
Jánvári Andrásné, Bercel polgármestere, Marics Józsefné, Bakonykúti polgármestere, Gál
Lászlóné, Pusztaederics polgármestere, Vass
Mária, Bojt polgármestere, Zsadányi Lászlóné,
Hernád polgármestere, és az alapszabály szerint a TÖOSZ főtitkára, dr. Zongor Gábor.

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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A Magyar Közlekedési Klub Egyesülettel együttműködési megállapodást kötött a
TÖOSZ a Vasútbarát hálózatok program támogatására június 20-án.
Október 16-én tartotta könyvtár- és székhelyavatóval egybekötött elnökségi ülését a
TÖOSZ elnöksége.

2008
A február 19-i elnökségi ülésén Veres János
pénzügyminiszter adott tájékoztatást az önkormányzatok finanszírozási helyzetéről. A
szövetség együttműködési megállapodást írt
alá a Chachipe fotópályázat nyertes képeinek
kiállításáról a Közép-Európai Egyetem Nyílt
Társadalom Archívumával.
Május 7–9-e között Dobogókőn tartotta a
TÖOSZ küldöttgyűlését.
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
projekt indításáról tárgyalt az elnökség június
10-én. A TÖOSZ az Európa Tanáccsal közös,
a Dexia Kommunalkredit Bank támogatásával
megvalósuló programja kapcsán három kategóriában írt ki pályázatot: a lakóhelyhez kötődés erősítése, a romaintegráció, a társadalmi
kohézió erősítésére, valamint a tőkevonzás a
helyi gazdasági élet fejlesztésére.
Szeptember 16-i ülésén döntött az elnökség a szövetség Idősbarát Hálózatának létrehozásáról. Tagjai mindazon önkormányzatok, amelyek díjban, illetve különdíjban
részesültek.
A TÖOSZ elnöksége október 14-én az Út
a munkához című programról tartott konferenciát Újbuda önkormányzatánál. A konferencián több mint száz polgármester, jegyző,
valamint az önkormányzatok és intézményeik szociális területen dolgozó munkatársa vett részt.

2009. szeptember

A TÖOSZ, a Kisvárosi Önkormányzatok
Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) és az
INFH (Francia–Magyar Kezdeményezések)
közös szervezésében 2008. október 30–31-én
került sor a francia–magyar konferenciasorozat 3. rendezvényére Az önkormányzatok finanszírozása Magyarországon és Franciaországban címmel, a BM Duna Palotában.
Az Önkormányzati Minisztérium látta vendégül november 20-án a szövetségünk által
szervezett Településmarketing Konferencia
részvevőit: polgármestereket, önkormányzati,
városfejlesztő és -marketing szakembereket.

2009
Az önkormányzati vezetést támogató program
keretében első ízben Alsómocsoládon január
19–20 között végzett vizsgálatot a TÖOSZ és
az Európa Tanács szakértői csoportja.
A hét országos önkormányzati szövetség
február 25-én, első alakalommal tartotta
együttes elnökségi ülését, amelyen létrehozta az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsát.
A TÖOSZ 20 éve jubileumi küldöttgyűlésének első napján április 22-én került sor a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyére
és az első eredményhirdetésre. A lakóhelyhez kötődés kategóriában Velence, a befektetők vonzása témakörben Csanytelek, a roma
integráció kérdésében Háromfa, míg az NFÜ
különdíját Hódmezővásárhely és a TÖOSZ
küldöttek különdíját Abasár nyerte el.
Az április 23-i küldöttgyűlésen a munkaülést követően az elmúlt 20 esztendő valamennyi TÖOSZ elnöke visszaemlékezett a
szövetség történetére. A TÖOSZ informatikai tanácsnokává Borján Pétert, Kőszárhegy
polgármesterét választották.

Szempontok
Májustól új tartalommal és új arculattal jelenik meg az ÖNkormányzat című folyóirat. A
TÖOSZ elnöksége megköszönte és elismerését fejezte ki Aczél Gábornak, a TÖOSZ lapja
alapító főszerkesztőjének húszéves tevékenységéért. Az ÖNkormányzat főszerkesztői teendőivel májustól Csiky Ildikót bízta meg.
Az új főszerkesztő ellátja a TÖOSZ integrált
kommunikációs tevékenységét is.
A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata június 3-án, Abasáron tartotta közgyűlését, amelyen a résztvevők megismerkedtek a 2010 a
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem európai éve Nemzeti Programjával, valamint értékelték az Út a munkához
program tapasztalatait.
Sikeres pályázat eredményeként az Önkormányzati kapacitásépítési program norvég tapasztalatok alapján 2009–2010 című
projekt keretében, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával elindult program részeként június 10én megtartotta a Polgármester Akadémia
első Irányító Bizottsági ülését. Az első kísérleti évben a polgármesteri képzés október végén indul.
Az önkormányzati vezetést támogató program keretében a TÖOSZ és az Európa Tanács
szakértői csoportja június 24–26 között Alsózsolcán folytatott értékelést.
A Kormány–Önkormányzatok Egyeztető
Fóruma szeptember 4-i ülésén a hét önkormányzati szövetség egységesen felfüggesztette részvételét a KÖEF munkájában.
Szeptember 30-án a Helyi Önkormányzatok Napján az önkormányzati szféra az országgyűlési képviselő polgármesterek és a
közgyűlési elnökök részvételével az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa
ülésén értékelik a magyar önkormányzatiság
helyzetét. 


A polgármesterek szerint

Jövőre sem lesz Kánaán
Szerző: Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium

A 2010-es költségvetésben a beharangozott 120 milliárd forintos állami támogatáselvonás várható hatásairól megkérdeztük öt település polgármesterét. Az elektronikus úton megküldött 12 kérdésben véleményüket kértük az elmúlt évek pénzügyi
helyzetének megítéléséről, továbbá egyfajta előretekintésre kértük őket: melyek a
településük számára vélhetően legnagyobb nehézséget jelentő intézkedések, s elsősorban azt, milyen problémákat okoz majd az állami elvonás. Alább a polgármesteri
válaszokat olvashatják a kérdések nélkül rövidített, szerkesztett változatban.

Nemesdéd
A 800 lelket számláló Somogy megyei település polgármestere, Halászi Attiláné.
– A mi településünk helyzete azért rosszabb
a környező, hasonló nagyságú településekénél,
mert bennünket jobban sújt a munkanélküliség.
Ez abból is adódik, hogy nálunk nagyobb az alacsony képzettségű roma lakosság aránya. Így
többet kell szociális juttatásokra fordítani, amihez több önerő kell. A 2007–2009 közötti időszak
pénzügyi helyzete közel azonos volt. Minden évben önhiki-s volt a település, illetve még a működésképtelen önkormányzatok támogatásában
is részesültünk. Mindent, amit lehet társulásban
oldunk meg, mégis kevés a normatíva. Fejlesztésekre a legminimálisabb TEKI, CÉDE keret kihasználásával van lehetőségünk. Az önerőt így
is hitelből fedezzük. Az idén a szomszédos településsel közösen nyertünk a DDOP (Dél-dunántúli Operatív Program) pályázatán szennyvízelvezetésre és -kezelésre 700 millió forintot.
Az önerő biztosításánál már érezzük a megszorító intézkedéseket.

2009. szeptember

Mivel normatívacsökkenésekkel eddig csak
az oktatás területén találkoztunk, konkrét ös�szeggel még nem számoltunk. De ha az időskorú szociális ellátórendszerben történik a
normatívacsökkentés, akkor minden bizon�nyal össze kell vonnunk különféle feladatköröket. Az ingyenes étkeztetés megvonása szintén olyan feladat, amit nem tudunk áthárítani
a családokra. Így egyértelmű, hogy központi
források híján a fejlesztések fognak elmaradni. És ez még csak a kisebb rossz. Nem tudjuk támogatni a civileket, sem a háziorvosi
szolgálatot. Nincs lehetőségünk rá, hogy a
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saját bevételeinket növeljük. A vállalkozások száma kicsi, ők is kényszerpályán mozgó kisvállalkozók.
Konkrét intézkedési tervet még nem dolgoztunk ki, de az biztos, hogy a legnagyobb
problémát az iskolai normatívák csökkenése
okozza. Nemesdéden külön nehézséget okoz,
hogy társulásban működtetjük az intézményeket (iskola: 3 település, körjegyzőség: 3 település, védőnői szolgálat: 3 település, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, mikrotérség: 10
település, hatósági ügyintézés: kistérségi szinten), a gyermekek összevont osztályba járnak,
de többet nem bírunk el. Még így is közel 10
millió forintot kell egy-egy falunak hozzátenni a normatívához, hogy működhessenek az
óvodák meg az iskola. Csak abban az esetben lehetne ezt még költségkímélőbbé tenni,
ha még több települést vonnánk össze, de az
a minőségi munka rovására menne.
Az iparűzési adó beszedésével nálunk nincs
gond, igaz, összegszerűségében sem meghatározó. Nagyobb gond a gépjármű adó beszedése,
mert nincs letiltható jövedelem. A mi önkormányzatunk adók emelésével nem tud pluszbevételhez
jutni, mivel nincs kinek kivetni. Esetleg új szolgáltatások bevezetése növelné bevételünket. Ha a
Volán a gyér forgalomra hivatkozva nem szállít
utasokat kistelepülésekről, akkor a falugondnoki
buszt kell erre a célra felhasználnunk.
A kormányzat által kiemelt támogatásban
részesítendő területek azok, amelyek mindenkit érintenek, ezért ezt mindenképpen előnyben kell részesíteni, de nem biztos, hogy a
támogatások növelésével. Inkább a feladatellátást kell hatékonyabbá tenni. (Például az
a rendőr, akinek az a feladata, hogy a közbiztonságra ügyeljen, az ne nyomozgasson, ne
tanukat hallgatgasson, jegyzőkönyveket írogasson, hanem legyen az utcán. A nyomozó
meg nyomozzon.)
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Az „Út a munkához” program kiemelt támogatásának akkor lenne értelme, ha nem
akadna el a tanfolyamok szintjén. A megszerzett tudást termelő munkahelyeken lehetne hasznosítani, akkor csökkenne a munkanélküliség, nőnének az állami bevételek.
De amíg csak az oktatásra korlátozódik, nem
látom értelmét a plusztámogatásnak. Azt is
támogatni kellene, hogy termelőüzemeket
lehessen kialakítani falun is (például szociális szövetkezet).
A legnagyobb gond a munkahelyek hiánya.
Ebből következik a szociális kiadások növekedése. Ráadásul nálunk nem az a kérdés,
hogy egy család hány gyermeket tud tisztességgel felnevelni, inkább az: hány gyermek
tud eltartani egy családot.
Nagyon igazságtalannak tartom, hogy az
500 fő alatti kistelepülés a kétszeresét kapja településüzemeltetés címén, mint az 500
fő feletti. (Az 500 fő alatti 3 millió Ft, az 500
fő feletti maximum 1,5 millió Ft.) Ugyanakkor azt is látom, hogy nagyon nehéz lenne
igazságos rendszert kialakítani, amely kezelni tudja az eltérő adottságú települések
támogatásait. Az életben maradáshoz valamilyen külön támogatást kellene kapniuk
azoknak a településeknek, ahol a lakosság
összetétele miatt magasabb a gyermekek létszáma, nagyobb a munkanélküliség, ugyanakkor kevesebb az adóbevétel. Erre kellene
egy szolidaritási alap, amely más országokban működik. Természetesen feltételekhez
kötötten.
Mindenesetre tudjuk, nem 2010-ben jön el
a Kánaán, nem várható „választási költségvetés”. Ígérgetéssel most csatát nyerni nem lehet, csak kemény munkával. Eddig sem voltunk könnyű helyzetben, minden forintnak
meg kellett nézni a helyét, most kétszer is. De
bízunk benne, hogy ez nem lesz hiábavaló.
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Apc
Heves megyében, a Zagyva bal partján elterülő 2700 lakosú Árpád-kori település polgármestere, Gémes Gábor.
– Mivel 2006-ban jelentős létszámleépítés
volt intézményeinkben, 2007-ben a 2006-os
szinten tudtuk tartani a működési kiadásainkat. 2008-as és 2009-es években szigorú takarékossági intézkedéseket voltunk kénytelenek meghozni, mindezek ellenére így sem
vagyunk képesek működési jellegű kiadásainkat azon a szinten tartani, hogy az adóbevételeinket teljes egészében fejlesztésekre,
felújításokra tudjuk fordítani.
Csak úgy leszünk képesek a kötelező feladatokat ellátni, ha az adható kategóriába
tartozó dolgokat a jövőre nézve „elfelejtjük”.
Minden területet igyekszünk átvizsgálni, hogy
mik azok a feladatok, amik elhagyhatók, illetve későbbi időpontra tolhatók. Mi ezzel
készülünk a 120 milliárdos támogatás elvonására. Az egyik legnagyobb problémánk az
lesz, hogy a község lakóival elfogadtassuk az
„adható” kategória megszűnését.
Az iparűzési adó beszedésének központosításáról csak annyit, hogy bízunk benne,
ez a központosítás tényleg a beszedésre fog
vonatkozni.
Saját – lehet, hogy egyedi – tapasztalatok
alapján nem látok rá esélyt, hogy az önkormányzatok összefogással, közös feladatellátásszervezéssel a kistérségi együttműködés-bő-
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vítésével enyhítsenek a várható költségvetési
feszültségeken. A kistérségi együttműködés
nem olcsóbb, mint a saját működtetés.
Azt az elképzelést, hogy a központi kormányzat egyes területeket (mint például közbiztonság) kiemelt támogatásban kívánja részesíteni, jónak tartjuk, s bízunk abban, hogy
a többlettámogatással egyenes arányban javul majd a közbiztonság.
Nem látok rá esélyt, hogy Apc önkormányzata növelje saját bevételeit, csak ezért nem
áll szándékunkban kivetni egy új adót.
A feladatok radikális csökkentésének lehetnek pénzügyi hatásai, de inkább az érdekes, hogy mekkora mértékben. Az évek hos�szú sora alatt az önkormányzatok hatáskörébe
átadott feladatok jelentős részét célszerű lenne központi szinten kezelni.
Az önkormányzati források rendszerének
átalakítását én abban látnám, ha a működési kiadásokat sikerülne jelentősebb mértékben lefedni az állami támogatásokkal, illetve a megosztott adókkal.
A gazdálkodást mindenképpen súlyos gondok elé állítja a 120 milliárd forint elvonása,
és bizonyosan rontani fogja az önkormányzatok lakossági megítélését.

Berhida
  Az egykoron harmadik legnagyobb Veszprém megyei község – 2004 óta város – polgármestere, Pergő Margit.
– Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Az elmúlt években arra készültünk, hogy pályázatokon fogunk megfelelő fejlesztési forráshoz jutni, és emiatt évek
óta takarékoskodunk, hogy meglegyen az
önrész, és megoldhassuk a projektek hitel nélküli finanszírozását. Kis mértékben
vagyunk csak eladósodva. Néhány program japán hitelezésből valósult meg, de

kötvényt nem bocsátottunk ki, ezért a mi
helyzetünk jobb, mint a környékbeli önkormányzatoké.
A jövő évi költségvetésre vonatkozó számításokat konkrétumok hiányában még nem
tudtunk végezni. Az tudható, hogy az oktatás és szociális terület egyes normatívái csökkennek, de az nem, melyik és mennyivel. Elképzeléseink vannak, de csak konkrétumok
birtokában tudunk érdemi intézkedéseket
hozni a megvonás hatásainak kezelésére. A
várható támogatás-megvonás nekünk az oktatás terén okozza a legnagyobb problémát,
a fő kárvallott a nem kötelező alapfokú művészeti oktatás lesz.
Az iparűzési adó mindenképpen hiányozni fog az elvonásokon túl a 2010. évi költségvetésben.
Nem látok arra esélyt, hogy az önkormányzatok összefogással, közös feladatellátás-szervezéssel a kistérségi együttműködés bővítésével enyhítsenek a várható költségvetési
feszültségeken, mert a környékünkön mindenki rosszabb helyzetben van, mint mi.
Ha megvalósul a központi kormányzat által egyes területek kiemelt támogatása 2010ben, az nagyon jó lesz, mert szükség van rá.
Nem látok arra lehetőséget, hogy önkormányzatunk növelje bevételeit. Ilyen gazdasági környezetben az az önkormányzat, amely
adóemelésben gondolkodik, az nem „normális”. Nincs értelme adót növelni azért, hogy
annak összegét a szociális hátrányok enyhítésére fordítsák.
Egyik átgondolatlan lépés, ami több kérdést vet fel: ki fogja intézni a feladatok csökkentését követően azokat, amelyeket az önkormányzattól elvesznek? A pénzügyi hatás
a feladattól függ. Az átfedéseket kellene megszüntetni. Az önkormányzatok feladatainak
rendszerében átmenetileg az lenne a legegy-
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szerűbb változtatás, ha 2010-ben törölnék a
hazai forrású pályázatokat. Egy év áthidalható, ám azzal számolni kell, hogy megrendelés-csökkenéssel jár majd, így egyben mélyíti
a gazdaság stagnálását. Több feladat-átrendezési javaslatom lenne, de nincs esély a megvalósításukra, mert kétharmados törvények
nélkül értelmetlen félmegoldásokat kialakítani, azok működtetése a legdrágább. Véleményem szerint az önkormányzatok kötelezően
ellátandó feladatait mindenféleképpen finanszírozni kellene mindenkinek, és nem bízni
arra a dolgot, hogyan alakul az önkormányzat bevétele. A személyi jövedelemadó és az
egyéb helyi adók a nem kötelező feladatokra lennének fordíthatók.
Összességében természetesen nem érinti jól Berhida önkormányzatát a tervezett elvonás, bár egy évet kibírunk. Kérdés, hogy
mi lesz utána?

Kiszombor
A több mint 750 éves határ menti település
– mely a szegedi nagytáj műemléki jelentőségű épületekben leggazdagabb községe –
polgármestere, Szegvári Ernőné.
– Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Hitelállománya nincs, likviditási helyzete kielégítő. A privatizációs bevételek – kamataival együtt – mind a mai napig az
önkormányzat rendelkezésére állnak. Az uniós

www.toosz.hu | ÖNkormányzat

21

Szempontok
fejlesztések saját forrásigényét biztosítani tudjuk. Gazdasági helyzetünk némileg jobb, mint a
környező, hasonló nagyságú falvaké, azért mert
vannak tartalékaink, amelyek legalább a fejlesztéseket lehetővé teszik. Félő azonban, hogy a kis
lélekszámú települések ellehetetlenülnek.
Előzetes számítások szerint 7,4 százalékos csökkenéssel, 27 millió forinttal kevesebb normatívával számolhatunk. Az ingyenes és a kedvezményes étkeztetés támogatása 2009-ben 12 200 ezer
forint volt, 2010-ben várhatóan 4 525 ezer forint
lesz. Ez 7 675 ezer forintos csökkenés.
A térítési díjakat emelni, minthogy ingyenes ellátást érint, nem lehet. Az ellátotti körbe a gyermekek 50 százaléka tartozik, akik
vagy ingyenesen vagy 50 százalék díjkedvezménnyel veszik igénybe a szolgáltatást. Az
étkeztetésnél a normatívák csökkennek, az
ingyenesen ellátottak körét kibővítették a 7.
évfolyamra is. A közművelődési és közgyűjteményi feladatokra a tervezetben támogatási összeg nem található. Esetükben ez 4 500
ezer forint kiesést jelent.
A szeptemberi képviselő-testületi ülésen
fogunk foglalkozni majd először a támogatási rendszer elvonásaiból adódó helyzettel,
miután a Pénzügyminisztérium honlapjára
a jövő évi költségvetési tervezet szeptember
11-én került fel.
A támogatás csökkenése miatt kénytelenek
leszünk az eddig ellátott feladatok körét szűkíteni. A képviselő-testületre nehéz döntésso-
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rozat vár. Hiszen az önkormányzaton kívül
álló gazdasági okok miatt helyben kell majd eldönteni azt, hogy a településen mi a szükséges,
elégséges, fontos vagy a legfontosabb. Lehetetlen olyan kérdésben dönteni, hogy a bölcsőde,
óvoda, iskola vagy az idősek ellátását hogyan
rangsoroljuk. A gyermekeké a jövő, nevelésükben, ellátásukban óriási a közösség felelőssége.
Az idős emberek sorsa is minősíti a településen
élőket, a társadalmat. Az elmúlt időszakban az
önkormányzat támogatta a civil szervezeteket,
a sportot, a kulturális tevékenységeket. Az előzetes számok ismeretében ezeknek a szervezeteknek a működése ellehetetlenülhet.
Az iparűzési adó központi beszedése sem
könnyíti meg a helyzetet. A hátralékok behajtásában közvetlenül is érdekelt volt az
önkormányzat. A megszűnő adónem miatt a
polgármesteri hivatalban létszámtöbblet jelenik meg, aminek következménye a létszámcsökkentés. Olyan kistelepüléseken, ahol elhelyezkedni szinte lehetetlen. A városokban
a feladatbővülés miatt az APEH-nál létszámigény lesz, ami jellemzően a városi munkaerőpiacot fogja majd bővíteni.
A mikrotérség már eddig is élt a társulásból adódó lehetőségekkel: az iskola, az óvoda, a szociális alapszolgáltatások területén is.
A létrejött társulások kistérségi normatívája
is – a tervszámok alapján – minimálisan, de
csökkenni fog.
Kiszombor önkormányzata évek óta támogatásban részesítette a helyben működő
rendőrőrsöt, azért, hogy megfelelő men�nyiségű üzemanyag álljon rendelkezésre a
járőrszolgálatukhoz. A kormányzat közbiztonságot érintő kiemelt támogatását csak üdvözölni tudom.
Az önkormányzati saját bevételt új adónemek bevezetéséből, iparűzési adó emeléséből (Kiszomboron jelenleg 1,8 %), térítési dí-
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jak emeléséből lehetne növelni. A lakossági
terhelés már jelenleg is a maximumon van.
Kiszombor lakosai a szennyvízcsatornázásra társulatot hoztak létre, a lakáskasszával a
szerződések részleteit 2010. év végéig fizetik. Számukra ez is többletteher. Kommunális
adó Kiszombor településén nincs bevezetve.
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program
megvalósulása után – az elszámolandó értékcsökkenési leírás miatt – a vízdíjak is emelkedni fognak. A szennyvízcsatorna beruházást követően többletteherként megjelenik a
háztartásokban a csatornadíj is. A kötelező
hulladékszállítás is jelentős kiadással jár.
A településre elsősorban a mezőgazdasági
termelés a jellemző. A gazdasági válság hatásai a helyi vállalkozásokat is érintik, az ő
terheiket sem célszerű növelni, hiszen többségükben a túlélésért küzdenek.
Évek óta érzékelhető teherként van jelen a
megnövekedett adminisztrációs tevékenység
mind a képviselő-testület hivatalában, mind
az intézményekben. Az önkormányzat, saját
szervezeti rendszerével foglalkozó jogszabályi előírásokból fakadóan, „önkormányozza” magát. Rengeteg energiát, munkaórát
vesz igénybe a szabályzatok sokaságának elkészítése, alapító okiratok újraszövegezése.
Egyszerűbb, átláthatóbb rendszerek jobban
szolgálnák működésüket, valamint a nyilvánosság igényét.
Égető gond az önkormányzatok számára az ivóvízminőség-javító program saját
forrásának biztosítása. A meglévő intézmények fenntartása és működtetése mellett fejlesztési források nélkül maradnak az önkormányzatok, különösen a kistelepülések. Az
önkormányzati feladatok átadása a központi kormányzat részére félő, hogy egyidejűleg
aránytalan támogatás-elvonással is járna. A
helyi önkormányzati feladatok „föladása”

Szempontok
a központi kormányzati szintre csorbítaná
a helyi közösségek önkormányzáshoz való
jogát, a helyi érdekű közügyek önálló intézését, ráadásul munkahelyek megszűnését
hozná magával.
Az önkormányzatok feladatkörét 90 százalékban az állam által kötelezően az önkormányzati szintre delegált közfeladatok ellátása teszi ki, míg az önként vállalt feladatok
ellátása 10 százalék. A kötelező közfeladatok ellátását azonban a központi költségvetés csupán 50–60 százalékban finanszírozza.
A feladat-ellátási és adminisztratív terhek,
valamint a működési költségek folyamatos
növekedésével – sajnos – a központi támogatás nemhogy arányosan nőne, hanem radikálisan csökken évről-évre, nemcsak reálértéken, de nominálisan is. Szükséges
lenne a pályázati rendszer felülvizsgálata,
leegyszerűsítése, az úgynevezett „pántlikázott” támogatások felhasználhatóságának szabadabbá tétele, illetve a pályázati
támogatások kiváltása normatívával. A lakossági igények helyben jelentkeznek, a helyi képviseleti demokrácia szerveinek erre
kell reagálnia felelőssége tudatában, a központilag meghatározott prioritás-rendszer
azonban beszűkíti a helyi fejlesztési döntések lehetőségeit. A helyi iparűzési adón
alapuló személyi jövedelemadó differenciált támogatásnál két év eltéréssel követi a
központi finanszírozás a helyi iparűzési adó
anomáliát, amit egy forráshiányos önkormányzat nem tud finanszírozni, legfeljebb
folyószámlahitelből. Kisebb mértékű szja
differenciált támogatás arányaiban kevésbé
ingatná meg a kistelepülések költségvetését. A normatíva a kötelező önkormányzati
feladatoknál sokkal könnyebb és precízebb
tervezést és biztosabb önkormányzati bevételt eredményezne. A helyi iparűzési adó

esetében nagy problémát jelent a forráshiányos településnél, hogy a helyi adóhatóság
végrehajtás eredményeként befolyt hátralék nem maradhat az önkormányzatnál, az
a forráshiány elszámolásánál visszakerül
a központi költségvetésbe, azaz a kisebb,
forráshiányos település nincs is érdekelve
a végrehajtások foganatosításában.
A 120 milliárd forint elvonása az önkormányzatoknál a feladatellátás színvonalának csökkenését, a feladatok ellátatlanságát, a fejlesztési
források igénybevételének beszűkülését hozza magával. A lakossági elégedetlenség megnyilvánulásainak elszenvedője közvetlenül az
önkormányzat lesz. Az önkormányzatok sem
az állam által előírt feladat-ellátási kötelezettségeiknek, sem pedig a lakossági igényeknek
nem tudnak majd maradéktalanul megfelelni. Önhibájukon kívül. Az önkormányzatok
kiszolgáltatottsága növekedni fog.

Polgár
Az M3-as út Hajdú-Bihar megyei szakaszát
nyitó város a befektetők és a beruházni szándékozók érdeklődésének a középpontjában
fekszik. Polgármestere Tóth József.
– Az önkormányzat helyzete stabil, de hasonlóan nehéz, mint a többi településé. A
gazdasági válság hatására, a betervezett helyi iparűzési adó bevételeinek elmaradása
okozza a legnagyobb gondot.
Az állami támogatás csökkentésének ma
sem a konkrét számait, sem a beavatkozással
érintett területeit nem ismerjük pontosan, így
a költségvetés elfogadásáig intézkedési tervet nem készítünk, de ellehetetlenülést okozó változásra nem számítunk.
Talán az oktatási normatívák csökkenése
fogja a legnagyobb problémát okozni a támogatás-megvonás következtében, de nehéz
perceket jelent majd számunkra a szociális
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rászorultság vizsgálata is. Az iparűzési adó
beszedésének központosítása inkább technikai jellegű változtatás, problémát esetleg az
adóiroda köztisztviselőinek a továbbfoglalkozatása jelenthet.
A kistérségi együttműködés költségvetési forrásösztönzőkkel tovább nem erősíthető, a tényleges együttműködéshez meg kell
változtatni az önkormányzati törvényt – ami
hétharmados parlamenti többséget igényel.
Az önkormányzati működés optimális méreteinek kialakítása és a közigazgatási feladatellátás egyszerűsítése nélkül nincs további megtakarítás.
A szándékkal és az iránnyal egyet kell
érteni, miszerint a központi kormányzat
egyes területeket (mint például közbiztonság) kiemelt támogatásban kíván részesíteni, viszont a beavatkozás konkrét területei
nem jók, a változtatás mélysége nem elegendő, bizonyos kiindulópontok vitathatók. A kiindulópont nem lehet más, mint
hogy a közbiztonság nem pusztán rendőrségi és rendészeti probléma. Ha elfogadjuk, hogy társadalmi probléma, akkor a
kormányzathoz képest viszonylagos önállósággal bíró „kisebb társadalmak”, a helyi
önkormányzatok, helyi közösségek szerepe a jelenleginél meghatározóbb kell, hogy
legyen. Ehhez hatáskört és eszközöket kell
adni a helyi közösségeknek, ami nem csupán az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ügye. Polgáron kidolgozták a tele-
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pülési biztonság koncepcióját, ami a polgári
„seriff” néven vált ismerté, s a településen
élők által létrehozott és működtetett közbiztonsági védőhálót jelent. A másik kiemelt
támogatásban részesülő terület a közfoglalkoztatás. Az Út a munkához programot
folytatni kell, kibővíteni és kiterjeszteni:
szakképzés elindítása, gazdasági társaságok bevonása stb.
Polgár város esetében nem látok esélyt a
bevételek növelésére, a bevételek beszedését
(helyi adó, kintlévőségek, vagyonhasznosítás, ingatlanértékesítés, szolgáltatási díjak,
közterület használat stb.) évek óta „csúcsra járatjuk”.
A feladatok egyszerűsítése, az értelmetlen párhuzamosságok és átfedések kiiktatása, a költségvetési fedezet biztosítása nélküli kötelezettségek megszüntetése jelentős
megtakarításokkal járhat. A szabadság és önállóság biztosítása az önkormányzati gazdálkodásban jelenthet további megtakarításokat (különösen a szociális törvény és
az oktatási törvény helyi végrehajtása merev és kötött).
Ha átalakíthatnám az önkormányzatok feladatainak rendszerét, akkor a központi kormányzathoz sorolnám az egészségügy teljes
ellátását és a finanszírozást. Az önkormányzatokhoz a helyi közbiztonságot, az önkormányzati rendészet létrehozását és a helyi közösség által választott és a helyi polgároknak
számadással tartozó seriff rendszert.
Összességében még nem látjuk minden elemét a 120 milliárd forintos elvonásnak, nem
örülünk neki, de minden bizonnyal túl fogjuk élni ezt is – mint minden korábbi megszorítást. Az a település él könnyebben, amelyik
már az elmúlt években ésszerű és hatékony
változtatásokkal átalakította saját önkormányzati működését.
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A számok tükre
Az önkormányzatok költségvetési szerkezete
és az állami támogatások
Szerző: Kovács Róbert, Helyi Obszervatórium

Néhány országos és településtípusok szerinti költségvetési adat segítségével
próbáljuk meg bemutatni az önkormányzatok helyét a hazai GDP újraelosztásában, illetve az állami támogatásokét az önkormányzatok költségvetésében.
 Az önkormányzatok bevételei és kiadásai
az elmúlt évet leszámítva folyamatosan növekednek. Ám, ha például a pénzromlás ütemével korrigáljuk a bevételeket, a kép már
nem ennyire pozitív, több stagnáló, csökkenő
időszakot figyelhetünk meg. Az alábbiakban
azt vizsgáltuk, hogy az országban megtermelt javak elosztásában mennyit változott az
elmúlt két évtizedben az önkormányzatok
szerepe. A válasz: szinte semmit.
Az önkormányzatok költségvetési támogatása a GDP arányában viszonylagos állandóságot mutat: 10 év alatt 7 százalékról
5-re csökkent 1996 és 2007 között. Ebből 1
százalékpont csökkenés 2006–07-ben a költségvetési megszorítások eredményeként következett be.
Ez időszak alatt a központi költségvetésnek a GDP-hez viszonyított mozgása a helyi költségvetésekét kétszeresen meghaladó mértékű volt.
Következtetés: Az önkormányzatok támogatása az elmúlt 10 év során csökkenő-stagnáló terhet jelentett a költségvetés számára. Ezzel párhuzamosan a központi költségvetés GDP-hez
viszonyított pozíciója inkább nőtt.
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 A helyi önkormányzatok GFS-bevételeinek1 változása is meghaladta az önkormányzatok költségvetési támogatásának GDP-hez
viszonyított változását. 2002-ben visszaállt
egy korábbi magas szintre. Ennek forrása
nem állami támogatás, hanem helyi források lehettek.
Következtetés: Az önkormányzatok aktívan
dolgoztak azon, hogy előteremtsék a települések működtetésének forrásait. Összességében
az önkormányzatok is növelni tudták a GDPhez viszonyított súlyukat.

 Vizsgáltuk, hogy az egyes önkormányzatok költségvetési szerkezetében milyen
jellemző különbségek állapíthatóak meg: a
legjelentősebb eltéréseket általában az önkormányzatok népességszáma alapján lehetett kimutatni.
A 2. ábra néhány kiemelt önkormányzati
forrás arányát mutatja különféle településtípusok esetében 2007-ben.

1 GFS-bevételek: Hitelek nélkül számított önkormányzati bevételek
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1. ábra: az önkormányzatok költségvetési bevételeinek 
néhány mutatója a GDP százalékában
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2. ábra: az önkormányzatok költségvetési bevételeinek 
szerkezete településtípusok szerint
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3. ábra: az szja bevételek és az összes GFS-bevétel kapcsolata
önkormányzati típusok szerint
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4.2 Az önkormányzatok szja bevételei a jelentős arányú újraosztott hányaddal inkább
kiegyenlítési funkciót töltenek be, de szerepük ellentmondásos. A 4. ábra rámutat arra, hogy (a.) az egy lakosra számított bevétel a kisebb településeken inkább magasabb,
mint a nagyobbakon, de (b.) ezen belül érvényesül bizonyos feladatokkal arányos hatás, vagyis fajlagosan a legtöbb szja bevételt
a körjegyzőségi központok kapják.
4.2.1 A szja támogatás gyenge kiegyenlítő
hatását elsődlegesen az mutatja, hogy minél
alacsonyabb egy település GFS-bevétele annál magasabb az szja bevétele.
4.2.2 Miközben a korábbiak szerint inkább funkcióhiányosnak tekintett megyei
jogú városok környéki települések a kistelepülési körön belül alulfinanszírozottak az
szja bevételek vonatkozásában. A kiegyenlítő hatás erősségét mutatja, hogy a legkisebb,
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Következtetés: Ebből a csoportosításból jól látszik, hogy a bevételek mértékét a településméret és a feladatok mennyisége együttesen határozza meg. Így a leginkább más településtől
függő, megyei jogú városi agglomerációban található önkormányzatok költségvetése a legkisebb egy lakosra vetítve, a legnagyobbak pedig
a saját méretükhöz képest legtöbb terhet vállaló
kistérségi és körjegyzőségi központok egy lakosra számított bevételei.
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 Ezt a képet magyarázza, árnyalja a kiemelt
költségvetési tényezők egy főre számított értékei alapján kapott kép. Ezzel a módszerrel
többé-kevésbé összehasonlíthatóvá válik az
egyébként jelentős méretbeli különbségek
miatt nagyon különböző települések teljesítménye.
4.1 A települések az egy lakosra vetített
GFS-bevételük alapján három, viszonylag
jól elkülönülő csoportba sorolhatók:

1. csoport: a 10 ezer lakosnál kisebb települések, az ő esetükben a legalacsonyabb az egy
lakosra számított bevételek értéke;
2. csoport: a legnagyobb, 50 ezer lakosnál
nagyobb városok, közepesen nagy egy lakosra számított bevételi értékkel;
3. csoport: a kisebb-közepes méretű városok 10–50 ezer lakossal, illetve kiemelt közigazgatási feladatokkal.

SZJA, e.Ft/fő

Az szja, helyi adók és az egyéb, fel nem sorolt bevételek költségvetésen belüli aránya illeszkedik leginkább a települési mérethierarchiára, míg a támogatások aránya valamelyest
kiegyenlítettebb a helyi költségvetésekben. Ennek oka, hogy minél kisebb egy település annál
inkább ki van szolgáltatva az szja bevételeknek
és a kapcsolódó kiegyenlítő stb. forrásoknak,
és minél nagyobb, annál jobb esélye van helyi
adókra, illetve arra, hogy a kiemelt forrásokon
túl más forrásokat mozgósítson.
A helyi adók és különösen az iparűzési
adó költségvetési súlya nagy egyenlőtlenséget mutat a különböző településcsoportokat összevetve.
A helyi adókkal szemben a támogatások
költségvetési aránya kis különbséget mutat.
Ezen belül a legkisebb települések költségvetésében – az általuk ellátott kevesebb feladat folytán – kisebb a támogatások aránya,
mint más települések esetén. A támogatások költségvetési súlya mégsem a szélesedő feladatokkal, a településmérettel egyenes
arányban növekszik, mert inkább a legkisebb, de már feladatokat ellátók esetében
jelentős. Mintegy visszatérve a fenti gondolathoz, e települési kör van leginkább kiszolgáltatva a támogatásoknak, a nagyobb
települések a források szélesebb körére támaszkodhatnak.
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HO-jelentés
az 500 főnél kisebb települések lakosai, akiknek lakóhelye szintén kevés feladatot lát el,
mégis e forrás kiemelt kedvezményezettjei.
4.2.3 A nagyvárosok vesztesei ennek az
szja megosztásnak, de nem a legnagyobbak
járnak a legrosszabbul, hanem a kisebb, 100
ezer lakos alatti megyei jogú városok.
4.2.4 Miközben az szja támogatás költségvetési súlya, illetve a költségvetéssel szembeni
negatív hatása azt sejtetné, hogy jelentősége elhanyagolható, az szja bevételekben mért jelentős, 4-5-szörös különbségek arra utalnak, hogy
kiegyenlítő hatása igenis erőteljes lehet.
4.3 Az állami támogatások (államháztartáson belüli transzfereket is ideértve) nagyon
erős pozitív kapcsolatot mutatnak a költségvetés méretével. Ez részben „önbeteljesítő
jóslat”, hiszen a költségvetés negyedét kitevő hányad nehezen mutathatna ezzel szögesen ellentétes kapcsolatot.
4.3.1 Az egy lakosra számított támogatások értéke megerősíti azt a benyomást, amit
néhány szakértő már többször kifejtett: ezek
a források nem egyszerűen az önkormányzatok állami feladatainak (részleges) „megvál4. ábra: Az állami támogatások és az összes GFS-bevétel kapcsolata
önkormányzati típusok szerint
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tását” szolgálják, hanem szintén hordoznak
kiegyenlítő funkciót. Ami ellentmondásos
helyzetet teremthet: sem egyik, sem másik
cél nem teljesülhet teljesen megfelelően.
Ezzel a megoldással sérül a normativitás
elve, amely lakosságszámhoz, ellátottak számához, végső soron teljesítményhez, költségekhez köti a támogatás mértékét.
4.3.2 Kiemelkedően erős pozitív kapcsolatot mutat a támogatások mértéke és a költségvetés nagysága.
4.3.3 Az állami támogatások esetében a
legnagyobb és a legkisebb mértékben támogatott települések, a vizsgált települési típusok, csoportok között mindössze kétszeres
a különbség.
4.3.4 A támogatások fajlagos értéke, ahogy
az erősen kiegyenlítő hatású szja esetében a
kistérségi és körjegyzőségi központoknál éri
el a legmagasabb értéket
A legmagasabb fajlagos támogatást a kistérségi
és körjegyzőségi központok könyvelhették el.
A legalacsonyabb támogatást pedig az 500
lakosnál kisebb településeken mértük, illetve a megyei jogú városok agglomerációiban.
Nagyon alacsony az egy lakosra számított
támogatás az 50 ezer lakosnál nagyobb városokban, ezen belül pedig kiemelkedően
alacsony a támogatás az 50–100 ezer lakos
közötti nagy-, közepes városok esetében.
A legkisebb településekkel szemben az 50
ezer lakosnál nagyobb városok jobb eséllyel
tudják saját forrásból, helyi adókból pótolni
hiányzó forrásaikat.
 Bár nem újszerű, nem megkerülhető annak megállapítása, hogy az állami támogatások mértékük alapján fontos részei az
önkormányzati költségvetések. Egyszerre
töltenek be a feladatellátás céljait szolgáló,
egyfajta „nemzeti minimum” jellegű támo-
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gatást, és látnak el kiegyenlítő, egyenlőtlenségeket kompenzáló szerepet.
Az állami támogatások csökkenése nem
azonosan fogja érinteni az önkormányzatokat, egyes csoportjaik jobban ki vannak
szolgáltatva e forrásoknak. Látható, hogy
ez a kör egy olyan, sérülékeny kisebb (de
nem a legkisebb) községi-kisvárosi településekből áll, amely helyi centrum szerepet
tölt be, több kisebb település feladatát veszi magára, és az átlagosnál rosszabb a sajátforrás-teremtő képessége. E településeknél kisebbek a korlátozottabb feladataik, ami
miatt az szja kompenzációval oldják meg forrásszükségletüket, a nagyobbak pedig helyi
adókra és szélesebb sajátforrás-bázisra tudnak támaszkodni.
Ez, a támogatások által leginkább érintett
települési kör az, amelyre az elmúlt években
a helyi feladatellátás hatékonyságának javítása, az ellátórendszer elaprózottságának elhárítása, felszámolása hárult. Összességében
tehát egy végiggondolatlan támogatás-megvonás nem javítja, hanem éppen rontja az önkormányzati rendszer működését. Visszafordíthatja az elmúlt évek során megindult,
a helyi feladatellátás racionalizálása irányába ható folyamatokat.
Kérdés, hogy mi lehet mindennek a következménye:
1 Tért veszíthet az önkormányzatiság. Sok jel
mutat arra, hogy az állam, esetleg civil szervezetek szívesen átvesznek önkormányzati feladatokat. Ez a demokrácia csorbulását jelenti.
2 Az éppen megroppanó önkormányzatok feladatait valamivel nagyobbak veszik
át, így növekedhet a minimálisan 10–30 ezres városok szerepe. Ez a helyi ellátásban a
távolságok növekedését, az elszemélytelenedést, a helyi kontroll tartalmi kiürülését
eredményezheti.


Joghelyzet

Hatásköri konfliktusok és kezelésük
A jól működő önkormányzat feltételei
Szerző: Dr. Hőrich Ferenc ügyvéd

Túl sokféle szereplő keres egy ideális „szerzőt”, illetve a saját érdekét egy önkormányzat szervezetén belül ahhoz, hogy a működés konfliktusoktól mentes lehessen. Ezért találkozhatunk oly gyakran „fejnehéz” testületekkel, „önjáró” polgármesterrel, bizottsági vagy polgármesteri „túlhatalommal”, „alulhatalommal” vagy
„eltestületiesedéssel”. Ez az írás az egy szervezeten belüli konfliktusok okait és
azok lehetséges kezelési módjait boncolgatja, az önkormányzatok közötti hatásköri konfliktusokkal nem foglalkozik.
Az önkormányzati választást követően kezdi meg tevékenységét a polgármester és a
képviselő-testület. A képviselő-testület megválasztja bizottságait és tanácsnokait. A polgármester javaslata alapján megválasztják
az alpolgármester(eke)t. A képviselő-testület
– amennyiben szükséges – megválasztja a
jegyzőt. Ők azok a közjogi szereplők, akik
elsősorban a konfliktusok okozói és alanyai
lehetnek.
Minden konfliktushelyzetnek okai vannak, melyek lehetnek személyi jellegűek és
személytől függetlenek. A személyi okok –
és azok kezelése – az önkormányzat vezetőinek vezetési stílusából, intelligenciájából,
szakértelméből, vezetői tapasztalatából, habitusából következhetnek. Miközben a napi sajtó polgármesterek elleni fegyelmikről,
polgármesterek felfüggesztéséről, büntetőfeljelentésekről és tettlegességekről tudósít,
sok polgármester számára ma már szinte
vágyálom a jól működő, kiegyensúlyozott
vezetésű önkormányzat. A sajtó által tolmácsolt hírértékű esetek mögött a működé-

si modell zavara érezhető. A továbbiakban
ezeket a modelleket vesszük górcső alá. Az
ideális önkormányzati modellnek három fő
jellemzője van.

Az ideális önkormányzati modell,
„Ötv. barát” modell
A képviselő-testület többsége és a polgármester azonos érdekcsoportot képvisel.
Nem véletlenül írtam érdekcsoportot, hiszen
nem minden esetben pártokhoz kapcsolódnak. Általában a kb. ötezer fős lakosságszám
alatti településeken döntő a „függetlenek”
dominanciája, a pártok direkt befolyása itt
nem érvényesül.
A testületi többség kohézióját a párton kívüli azonosság adja. Ilyenek lehetnek szakmai érdekek (pl.: pedagógusok, diplomások), gazdasági érdekek (pl.: vállalkozói
csoportok), családi érdekek (pl.: rokonsági
kapcsolódások), illetve az évek folyamán
kialakult szimpátiák és személyes ellentétek. Akkor működik hatékonyan ez a mo-
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dell, ha a polgármester céljait támogatja egy
azt elfogadó többség, illetve a polgármester
is toleráns a képviselő-testület többségének
igényei iránt.
A nagyobb lélekszámú településeknél – szinte egyenes arányban a lakosságszám növekedésével – nő a pártok befolyása és a pártirányítás az önkormányzati frakciók esetében, s kerül
előtérbe a pártérdek az adott település szempontjából fontos érdek helyett. Ez úgy is fogalmazható, hogy a képviselő-testület és a lakosság
közvetlen kapcsolata gyengül. A racionalitást
sok esetben felülírja a párthűség és a frakciófegyelem. Ugyanakkor vezethetőségi szempontból ez a többség is jó a polgármester szempontjából. A polgármester és a vele együttműködő
többség közötti konfliktusok zömmel nem a
testületi ülésen jönnek elő, hanem a frakcióüléseken, illetve az ezeket megelőző egyeztetéseken. A testületi ülésen az álláspontok nagyjából letisztázottak, hiszen a kényes kérdéseket
már előtte „lejátszották”.
A polgármester, az alpolgármesterek és a
jegyző munkakapcsolata jó. Számukra a törvény olyan jogosultságokat ad, hogy egy rossz
munkakapcsolat esetén meg tudják keseríteni
egymás életét, és ez súlyos működési zavarokat okoz. Az alpolgármesterek jogait és lehetőségeit a polgármester határozza meg, hisz ők a
polgármester munkájának segítői. Tehát ennek
a vezetői együttesnek összehangoltan és egymást segítve kell működnie – ez nagyban függ
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a posztot betöltő személyek képességein és intelligenciáján –, s mindenkinek pontosan tudnia
kell, hol van a saját helye, azon belül mi a szerepe, milyen jogai és kötelezettségei vannak.
Az önkormányzat gazdaságilag stabil. A stabil pénzügyi helyzet együtt a két első kritériummal
eredményezi az önkormányzat kiegyensúlyozott
működését. Az ilyen önkormányzat bátran tud tervezni a jövőre, meghatározó beruházásokat valósíthat meg, ösztönzi az őket segítő köztisztviselői és
közalkalmazotti szférát. Ebből következően a legjobb szakemberek között válogathat, azaz szakmailag magas szintű szakembergárdára támaszkodhat,
ami fokozatosan erősíti a gazdasági stabilitást.
A gazdaságilag stabil önkormányzat tipikus
példája Budaörs. Adottságaiból (M7 közelsége,
bevásárlóközpontok, kitelepült cégközpontok
stb.) adódóan a saját bevétele hosszú évek óta
tartósan a költségvetésének legalább kétharmadát teszi ki. A település hosszú távra tud
tervezni, képes nagyobb léptékű beruházásokat megvalósítani.

A képviselő-testület hatásköri 
zavarai, nem „Ötv. barát” modell
Képviselő-testületi túlhatalom. A „fejnehéz”
testület avagy a polgármesteri „alulhatalom”.  Akkor beszélünk képviselő-testületi túlhatalomról, ha a választás oly módon alakul,
illetve a ciklus alatt olyanná válik, hogy a polgármester nem ugyanazt az érdekcsoportot képviseli, mint a többség. Ennek a helyzetnek súlyos
következményei vannak. A képviselő-testület
élve ezzel a túlhatalommal az átlagnál jóval több
testületi ülést erőszakol ki a polgármestertől, hisz
ezen a módon tudja gyakorolni megnövekedett
hatalmát. Jogköröket von el (illetve von vissza) a
polgármestertől, saját képére alakítja a bizottsági szerkezeteket, és a testületi erőviszonyoknak
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megfelelő bizottságokra telepít hatásköröket. Kisebb jelentőségű dolgokban is a képviselő-testület dönt, holott célszerű lenne ezeket a döntési
jogosultságokat a bizottságokhoz vagy a polgármesterhez telepítenie. A többség a testület
operatív irányítójává lép elő, leszűkítve a polgármester mozgásterét. Tehát a polgármester
munkáját megnehezítő helyzet áll elő. Ez a túlhatalmi helyzet finomabb változatban is működhet, ha egy kitüntetett bizottság (természetesen
a többség fennhatósága alatt), illetve annak vezetője gyakorolja a polgármester helyett az irányítást (erről később még szólni fogok).
Amennyiben a képviselő-testületi erőviszonyok így állnak, az átlagosnál erősebb a politikai vita, és jellemzőek a feljelentések, enyhébb
esetben sűrűbben fordult elő állásfoglalás kérése a még akkor meglévő közigazgatási hivataloktól. A megoldás finom politikai stratégiai kérdés: képes-e a polgármester alakítani a
testületet, illetve mennyire toleráns a túlhatalommal szemben?
Ez a helyzet több fővárosi kerületnél előfordult, illetve jelenleg is előfordul. Ennek
jellemző példája Újbuda, ahol az elmúlt időszakban patthelyzet alakult ki, és ezen sem az
eddigi baloldali többség, sem pedig az ellenzék nem tud változtatni. A működőképesség
érdekében a korábbi többség és a polgármester kompromisszumokat kötött. A bizottsági
struktúra átalakult, a helyi sajtóban az ellenzék értelemszerűen több megszólalási lehetőséget kapott. Ez a kerület jó példa arra, hogy
bölcs politizálással működőképessé tehető a
képviselő-testület.
Országosan jellemző példa a testületi túlhatalomra a fóti és a váci testület. Mind a két
helyen „kikopott” a többség a polgármester
mellől, és úgy tűnik, az ellentétek kibékíthetetlenek: mind a fóti polgármester, mind pedig a
váci sorozatos támadások céltáblája.
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A képviselő-testületi túlhatalommal értelemszerűen megjelenik a polgármesteri alulhatalom is. A polgármester sok esetben felesleges kolonccá válik, hisz’ nincs mögötte
hatalmi súly. Megjegyzem: mivel a polgármestert a választópolgárok teljes köre emelte posztjára, az ő „legitimitása” jóval erősebb
kellene, hogy legyen. Egy jövendő Ötv. módosításnak erre feltétlenül figyelemmel kellene lennie. Elgondolkodtató az a tény, hogy
amennyiben a testület feloszlatja önmagát, ennek miért kell kihatnia a polgármesterre, aki
a választópolgárok összességének közvetlen
akaratából került posztjára.
A polgármesteri túlhatalom. Az „önjáró” polgármesterek. Ez a helyzet nagyon hasonló egy
gazdasági társaság irányításához, ahol az egyszemélyi vezető dönt stratégiai kérdésekben, és
befolyásolni képes a szervezet egészét.
Az önkormányzati modell szempontjából
ez azt jelenti, hogy karizmájában, tudásában,
ismertségében olyan erős polgármester vezeti a települést (fővárosi kerületet), aki képes
ezt a fölényt elérni, a legitimitását pedig az
is adja, hogy a választásokat nagyon magas
szavazatszámmal nyeri általában. Erre a modellre jellemző az egyszemélyi kézi irányítás,
és a szigorú hierarchikus rendszer. Értelemszerűen itt a képviselő-testület és a jegyző
szerepe jóval kisebb, szinte statiszta szerepre kárhoztatnak. Hatalmi szerepeik attól függenek, hogy jó vazallusai-e a polgármesternek. Alternatív hatalmi gócok kialakulása
szinte lehetetlen, ugyanakkor megállapítható, hogy annak ellenére, hogy ez a modell eltér az ideális önkormányzati modelltől, hatékony működés jellemzi. Ha a karizmatikus
polgármester nem az egyéni érdekeit, hanem
az önkormányzatéit helyezi előtérbe, az önkormányzati működés nagyon sikeres. Nem

Joghelyzet
véletlen, hogy sok sikeres önkormányzatra és
polgármesterre jellemző ez a modell. Ennek
hosszú évek óta tipikus példája Újpest, melyet több cikluson keresztül egy népszerű politikus vezet, aki képes előmozdítani a kerület
fejlődését, és remekül használja ki az országos média adta lehetőségeket célja megvalósítása érdekében. Ezek az önkormányzatok
általában gazdagodnak, erősödnek.
A modell hátulütője az, hogy hiányzik a demokratikus és a jogszabályi kontroll, hiszen a
képviselő-testület szerepe gyengébb (politikai
kontroll) a jegyző pedig ritkán él és élhet a törvényességi észrevételekkel (jogi kontroll).
Az erős és a gyenge bizottságok, a tanácsnokok, a képviselők túlhatalma. Az egyes bizottságok hatalmi súlya ciklusonként változhat. Ezt a kérdést összességében kell
megvizsgálnunk, mert nyilvánvaló, hogy
egy bizottságnak (vagy elnökének) nő a befolyása és a hatalma az önkormányzaton belül, ezzel együtt egy másik hatalmi tényezőnek a befolyása csökken. Ennek az oka, hogy
a bizottság összetétele, sok esetben annak
vezetője tehetségesen érvényesíti érdekeit
és sikeresen vívja meg a hatalmi harcát. Egy
megerősödött bizottságon belül mindig találunk egy karizmájában erős személyt (elnököt), akinek a bizottság súlyával együtt
nő a képviselő-testületen belüli politikai
súlya is. Természetesen van olyan bizottság, amelynek az erejét maga a törvény adja. Ilyen a pénzügyi bizottság, melynek az
Ötv. lehetőséget biztosít arra, hogy a megállapításait a képviselő-testület elé tárja, és ha
az nem ért egyet a megállapításaival, akkor
az Állami Számvevőszékhez fordul. Nem
fordulhat, hanem fordul, tehát ez számára
törvényi kötelezettség. Ebből következően
a pénzügyi bizottságnak törvénynél fogva

nagyobb a súlya, mint a többi bizottságnak.
Természetes, ha a pénzügyi bizottság elnökének, illetve tagjainak gyenge az érdekérvényesítő képessége, értelemszerűen csökken
a bizottság súlya is. A bizottsági túlsúlynak
tipikus példája a dányi önkormányzat, ahol
az ügyrendi bizottság – kihasználva, hogy
szavazategyenlőség van a testületben a két
meghatározó politikai csoportosulás között
– hosszú idő óta sikeresen obstruálja a képviselő-testület döntéseinek megszületését,
illetve végrehajtását, arra hivatkozva, hogy
az ügyrendi bizottságnak kvázi vétójoga van
a rendeletek elfogadásánál.
Az elmondottak alátámasztják azt a tényt,
hogy az önkormányzatiság és az erőviszonyok
személyes ambíciókon, tolerancián, együttműködésen alapulnak, és a harmonikus működés
mögött általában politikai bölcsesség és vezetői képesség húzódik. Mindannyian gyarlók
vagyunk, és ha látunk lehetősséget arra, hogy
elmozduljunk a túlhatalom felé, ezt meg is
tesszük. Ez az a pont, ahol a hatalom gyakorlóinak önmérsékletet kell tanúsítaniuk, mert
akkor működik igazán hatékonyan egy önkormányzat, ha tiszteletben tartjuk a jogszabályok hatásköri szabályait, és figyelemmel
vagyunk mások hatáskörének határaira is. És
ekkor vagyunk alkalmasak igazán az önkormányzat vezetésére.

Az önkormányzatok 
„eltestületiesedése”

Ezt a fogalmat 1993-ban használták először
egy konferencián, és kettős jelentése van. Egyfelől az önkormányzatok képviselő-testületei
úgy értelmezik saját függetlenségüket, hogy
sokszor csak azért is képesek magasabb szintű
jogszabállyal ellentétes döntést hozni, és ezt
meg is hozzák, mert úgy érzik, hogy ehhez
„joguk van” („Ugocsa non coronat”).

2009. szeptember

A másik megközelítése pedig az, hogy a politikai szféra (polgármester, alpolgármester, bizottsági elnökök, önkormányzati képviselők) teljes
mértékben vezetni akarja a jegyző által vezetett
polgármesteri hivatalt, beleszól hatósági kérdésekbe és operatív jellegű utasításaival folyamatos nyomást gyakorol a köztisztviselőkre. Jegyző
legyen a talpán, aki képes gátat szabni ennek a
folyamatnak. Ez a jelenség 1990 óta fokozatosan
erősödik, és egyes önkormányzatok köztisztviselői és jegyzői számára mára már óriási terhet
jelentenek. Természetesen ezzel a hatalmi befo-
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Joghelyzet
lyással nem jár együtt a felelősség átvétele is. Ez
a felelősség megmarad a jegyzőn és a köztisztviselőkön. Nem csak önkormányzati jelenségről van szó, jellemző a központi államigazgatási
szervekre is, hogy a politika határa jóval átnyúlik
a közigazgatási szakma felségterületére.

A jegyző a törvényesség őre

2009. január 1. napjával megszűntek a közigazgatási hivatalok, ezáltal jelenleg szünetel
az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. Ebben a helyzetben kellene a jegyzőnek,
mint a törvényesség őrének jeleznie a jogszabálysértést. Mindezt olyan környezetben, ahol
a polgármester és a testületek szerepe egyre
inkább domináns.
A jegyző alapvető joga és kötelezettsége az
Ötv. 36.§ (3) bekezdése értelmében a jelzési
kötelezettség jogszabálysértés esetén. Ennek
a gyakorlása nagyon összetett kérdés, hiszen
ez nem a bekövetkezett jogszabálysértés utólagos jelzésére vonatkozik, hanem arra, hogy
az előkészítés szakaszában a jegyző terelje a
javaslatot abba az irányba, hogy a végén a döntés jogszerű legyen.
A jegyző közjogi helyzete sajátságos, és meggyőződésem az, hogy egy sikeres önkormányzat
működésének alapvető követelménye, hogy a
politikai vezetők és a jegyző harmonikus munkakapcsolatban legyenek. Bölcsen kell kezelni
azt a jogszabályi kitételt, hogy a polgármester
irányítja, és a jegyző vezeti a hivatalt. Nem lehet
vita az, hogy ki a főnöke a köztisztviselőknek,
mert ez csak az irányítás és a vezetés együttes
és helyes értelmezésével működik.
A nagyobb önkormányzatoknál eltérően
értelmezik a polgármesteri és jegyzői vezetői
értekezlet fogalmát. Meggyőződésem szerint
az a helyes, ha a polgármesteri vezetői értekezlet résztvevői a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, esetleg az aljegyző.
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A jegyzői vezetői értekezletet pedig a jegyző
vezeti, és a hivatal vezetői vesznek részt rajta. A polgármester által vezetett értekezletre
nem célszerű meghívni állandó jelleggel az
önkormányzat többi vezető tisztségviselőjét,
illetve téves az a felfogás is, hogy a köztisztviselői vezetői értekezletet a polgármester
vezeti. A polgármesteri vezetői értekezleten
a politikai irányítók megfogalmazzák céljaikat a jegyzőnek, aki pedig tolmácsolja a köztisztviselőknek, és gondoskodik azok jogszerű végrehajtásáról.
Sajnos a félreérthető jogszabályok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a polgármester és
a jegyző között hatásköri konfliktusok keletkezzenek. Erre jó példa a belső ellenőrzés
helyének és működésének a jogszabályi előírása. Más értelmet kapott a hatásköri törvényből, az önkormányzati törvényből és a
belső ellenőrzésre vonatkozó kormányrendeletből. A törvénymódosítás egyértelművé tette a helyzetet, és a jegyző kötelességévé tette
a független belső ellenőrzés működtetését. A
helyzet azonban nem oldódott meg teljesen,
csupán tisztult.
A jegyzővel kapcsolatosan végül, hadd hívjam fel a figyelmet – zömmel az SZMSZ-ekben
található jogi bukfencre, amely nem más, mint
a jegyző interpellálhatósága. Az okát nem tudom, de nagyon sok önkormányzat beemelte SZMSZ-ébe ezt a fogalmat. Talán régen
egymástól vették át a sok esetben jogellenes
megoldásokat tartalmazó SZMSZ mintákat.
Az interpelláció jogintézménye a politikához
kötődik, és egyfajta politikai számonkérést jelent. A parlament házszabályában otthonosan
mozog, de az önkormányzatoknál kicsit eltorzult. Az interpelláció eljárásjogi fogalom, mely
alapján az önkormányzati képviselők (általában ellenzéki képviselők) beszámoltatják a polgármestert vagy az alpolgármestert.
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Ennek kiterjesztése a független, esküt tett
jegyzőre ellentétes az önkormányzati törvén�nyel, hiszen a képviselő-testület jogait a jegyzővel szemben törvény rendezi, és a testületnek
nincs számonkérési joga. Ez az egyéb munkáltatói jogok körébe tartozik, s a polgármester
gyakorolja a jegyző felett. Ennek durvább módozata az, amikor egy el nem fogadott válasz
esetén bizottság vizsgálja a jegyző munkáját,
és dönt az ő felelősségéről. Ez számomra közjogi szempontból értelmezhetetlen, hiszen ha a
jegyző munkájával szemben hiányosságok fedezhetők fel, és ezek súlyosak, akkor fegyelmi
eljárást kell indítani ellene, melynek a garanciális szabályait törvény tartalmazza. A leírtakból is következik, hogy az önkormányzat működésére vonatkozó jogszabály a Szervezeti és
Működési Szabályzat szinkronban kell, hogy
legyen magasabb szintű jogszabályokkal.
Meggyőződésem szerint nem feltétlenül az
Ötv. írott szövegével van baj, hanem annak
a szankció nélküli semmibevételével. Egyes
újságcikkek követelik az új Ötv. mielőbbi bevezetését, holott előtte meg kéne próbálni azt
betartani. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy a közel húsz év alatt nem jelentkeztek
olyan problémák, amik szükségessé tennék a
törvény bizonyos részeinek módosítását. Célszerű lenne részletesebben szabályozni és pontosítani a polgármester és a jegyző viszonyát,
rendezni a főváros és a kerületek egymáshoz
való viszonyát, törvényességi szempontból
erősíteni a polgármester és a jegyző szerepét,
és elmozdíthatóságát, újragondolni és átdolgozni az Ötv. be nem tartásával kapcsolatos
szankciók rendszerét.
De mindezek előtt helyre kellene állítani a
törvényességi ellenőrzést az önkormányzatok felett. A parlament jelenlegi helyzetét látva valószínű, hogy ez már csak egy következő kormányzati ciklusban valósulhat meg. 

Képzés

Indul

a Polgármester 
Akadémia

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára | Fotó: Kolin Péter
Az Önkormányzati kapacitásépítési program norvég tapasztalatok alapján 2009–
2010 című projekt előkészítését a Norvég
Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségének (KS) munkatársai segítették
(Elita Cakule a nemzetközi osztály vezetője, Thomas Scheen képzési szakember
és Øystein Haugen nemzetközi projektmenedzser). A kétnapos munkaértekezleten a norvég szövetség és a TÖOSZ munkatársai mellett több hazai szakértő is részt
vett: dr. Vadász Mária (egészségügy), dr.
Kovárik Erzsébet (szociális ügyek), Farkasné Szabó Ildikó (oktatáspolitika), Tóth
Nelli (környezetvédelem), valamint Nagy
Gáborné, a TÖOSZ társelnöke és Kovács
Róbert kutató.

Hatékonysági hálózat

A bench-learning projekt az egymástól való
tanulás módszerén alapul: a résztvevő önkormányzatok, kisebb csoportokban megvizsgálják és összehasonlítják egymás bevált gyakorlatait.
A KS a Városok összefogása a közszolgáltatások színvonalának fejlesztéséért és
megújításáért című projektjét Elita Cakule
(képünkön) mutatta be, és ismertette a közszolgáltatások színvonalának Norvégiában
használatos mérési módszereit.
Az önkormányzatok hatékonysági hálózatba szervezése lehetővé teszi, hogy mérjék
egyes közszolgáltatásaikban saját teljesítmé-

nyüket és eredményük színvonalát. A munkaértekezlet résztvevői közötti alapvető vita
– szokás szerint – a számok körül alakult ki.
Lehet-e, kell-e hatékonyságot mérni az önkormányzati közszolgáltatások terén? Létezik-e a valóságot hűen tükröző összehasonlítási módszer? Norvég partnereink szerint
mutatók és számok nélkül lehetetlen az ös�szehasonlítás. Norvégiában (1995-ben) fokozatosan létrehoztak egy adatbázist (KOSTRA). Az adatszolgáltatás az önkormányzatok
számára 2002-től kötelező. Így lehetővé válik,
hogy összehasonlítsák saját szolgáltatásaikat
más önkormányzatokéval, azok átlagával,

A legjobbakat 
keressük!

Közeleg a pályázati határidő!
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázatainak beküldési határideje 2009. október 15-e. Ha az ön önkormányzata sikeres
projektet hajtott végre az alábbi területek valamelyikén, töltse ki az egyszerű és rövid formanyomtatványt, s elnyerheti vele a témánkénti
egymillió forintos díjat.
 Közösségi összefogással a helyi fejlesztésekért a LEADER program keretében
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 Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére
 Megújuló energiaforrások használata és/vagy
energiahatékonysági legjobb gyakorlatok
A program végrehajtásában az eddigi partnereken és együttműködőkön (MÖSZ, MFSZ,
NFÜ, SZMM, ÖM, TÖOSZ, Európa Tanács)
kívül részt vesz: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Budapesti Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI).
A pályázók köre továbbra is a települési önkormányzatok és társulásaik. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 15. A pályázatokat a TÖOSZ titkárságára
kérjük küldeni.
További részletek, pályázati anyagok elérhetőek itt: www.toosz.hu
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A tíz jegyzet

Képzés

Az önkormányzati működés alapjai, szerzők: Dr. Boros Anita, Dr. Budai Balázs, Dr. Feik Csaba, Dr. Szalai
András, Dr. Tábit Renáta, Dr. Temesi István, lektor: Dr.
Kökényesi József
A Polgármester mint a helyi önkormányzat képviselője a szerződéses jogviszonyokban, szerző:
Dr. Méhes Tamás, lektor: Jókay Károly
Stratégiai településirányítás, szerzők: Tózsa István, Jószai Attila és László László Lektor: Szeszler Zsuzsa
A települési önkormányzatok stratégia vezetése,
szerző.: Dr. Bárdiné Metzker Erika és Dr. Csuth Sándor,
lektor: Dr. Szegvári Péter
Önkormányzati pénzügyek, szerzők: Dr. Lóránt Zoltán
és Dr. Varga Sándor, lektor: Dr. Kovács Árpád

Hatékony időgazdálkodás és hatékony önkormányzati kommunikáció, szerző: Dr. Jenei Ágnes, lektor:
Horányi Özséb
Pályázati ismeretek és közbeszerzés, szerzők: Dr. Boros Anita, Dr. Tátrai Tünde és Hutkai Zsuzsanna, lektor: Dr. Hubai Ágnes
Tárgyalástechnika, szerző: Dr. Bárdi Lajos, lektor: Krausz György
Az önkormányzati jogalkotás alapjai, szerzők: Dr.
Gyergyák Ferenc, Dr. Horváth Attila és Dr. Tamás András, lektor: Dr. Hőrich Ferenc
Konfliktuskezelés, protokoll, etikett, szerzők: Krémer András, Pallai Katalin, Bajnok Andrea, lektor: Görög Ibolya

vagy figyelemmel kísérhetik a saját adataiknak alakulását évről évre. A rendszer olyan�nyira sikeres, hogy annak használatáért külön
díjat is hajlandóak kifizetni az önkormányzatok – felismerve, hogy ezzel költséget takaríthatnak meg, hiszen a hatékonyságnöveléshez
elengedhetetlenek az információk. A TÖOSZ
moderátorai a titkárság kollégái közül kerülnek ki, a feladatuk az ágazati témák szerint a
találkozók megszervezése azok között az önkormányzatok között, amelyek kíváncsiak és
nyitottak kollégáik tapasztalataira. Irányítják
és rögzítik is a megbeszéléseket, hogy azok a
lehető leghatékonyabb módon segítsék a tudásátadást. Következő lépésben a szakértők
közreműködésével és a norvég tapasztalatok
birtokában megegyezésre kell jutni a hazai
módszer kialakításában, hogy mielőbb elkezdődhessen az önkormányzati tapasztalatcserék gyakorlati kipróbálása.
A Polgármester Akadémia Irányító Bizottsága szeptember 18-án ülésezett, ahol a korábban
elfogadott képzési tematikához illeszkedve tíz
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jegyzet elfogadásáról döntöttek a résztvevők:
a TÖOSZ és partnerei, vagyis a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara
valamint a norvég önkormányzati szövetség
delegáltjai. A testület áttekintette az oktatók
és trénerek beküldött pályázatait. A mellékelt
néhány példa jól mutatja, jó eséllyel közelítünk
a kitűzött célunk felé, hogy az önkormányzati szféra tudásközpontjává váljon az EGT és
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által
támogatott Polgármester Akadémia.
2009. október 30-31-én, három csoportban
egymással párhuzamosan indulnak a képzések, majd tíz hónapon át egy-egy alkalommal
Budapesten, a BCE KIK Ménesi úti épületében folytatódnak. A pályázati támogatásnak köszönhetően ebben az évben a részvétel (szállással és ellátással együtt) ingyenes a
polgármesterek számára.
Az egyes alkalmakkal a következő fő témákkal ismerkednek meg – mind elméletben, mind pedig gyakorlatban (az előzetes
igényfelméréseknek megfelelően a nevével
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ellentétben a fő hangsúly az akadémiai jelleg
helyett a gyakorlaton van, és ezen a jövőben
sem szándékozunk változtatni.):
– Önkormányzati ismeretek, praktikák a polgármester szemszögéből
– Önkormányzati szerződések, polgármester
és a testület, intézményirányítás
– Településfejlesztési panel
– 2 napos tréning – Stratégiai szemléletű vezetési tréning
– Pénzügyi-jogi panel
– 2 napos tréning – Hatékony időgazdálkodás és hatékony önkormányzati kommunikáció
– Pályázatírás panel
– 2 napos tréning –Tárgyalástechnika
– Jogalkotás és érdekegyeztetés panel
– 2 napos tréning – Konfliktuskezelés, protokoll és etikett
A Polgármester Akadémia kísérleti kezdeményezés – annak ellenére, hogy a TÖOSZ
szerződéses kötelezettséget vállalt a program
hosszú távú fenntartására –, ami azt jelenti,
hogy folyamatosan nyomon követjük a projekt végrehajtását, és elvégezzük a szükséges
változtatásokat mind tartalmi, mind szervezési kérdésekben.
A norvég-magyar önkormányzati kapcsolatok erősítésére a Polgármester Akadémia
legjobban teljesítő résztvevői norvégiai tanulmányúton vehetnek részt.
Képaláírás
D
 r. Imre Miklós (BCE KIK)
C
 siky Ildikó, Dicső László, Nagy Gáborné és
Dr. Zongor Gábor (TÖOSZ)
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 lita Cakule (KS)
Ø
 ystein Haugen (KS)
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 r. Bárdi Lajos, Dr. György István (BCE KIK)
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 r. Kovárik Erzsébet (TÖOSZ)
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 homas Scheen (KS)
 Pozsgai Péter, Dr. Steiner Erika (TÖOSZ), Thomas
Scheen (KS), Dr. Boda Boglárka (TÖOSZ), Elita
Cakule (KS), Dr. Zongor Gábor, Sabján Katalin
(TÖOSZ), Øystein Haugen (KS)
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Az Irányító Bizottság hos�szas vita után a Polgármester Akadémia logójaként
fogadta el – a TÖOSZ logó
alapján – a sokszínűséget
megjelenítő emblémát.

A program megvalósulását Izland, Liechtenstein és
Norvégia támogatja az EGT
és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok által.
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Környezetvédelem
Átadták a Vásárhelyi-terv második árapasztó tározóját

Tavak árvíz ellen
Szerző: Simon Cs. József újságíró

Árvíz esetén 16 centiméterrel csökkentheti a Tisza vízszintjét az a Velencei-tó méretét megközelítő árapasztó tározó, amelyet Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter adott át
Tiszaroffon. Az árvízszint-csökkentő tározó három Jász-Nagykun-Szolnok megyei település,
Tiszaroff, Tiszabő és Tiszagyenda között helyezkedik el, közel 5300 lakos és 2000 háztartás
árvízi biztonságát növeli közvetlenül, de kihat az egész Tisza-völgy árvízi biztonságára is.

Farkas Barnabás

Tiszabő jól járt

A tározó építéséhez kapcsolódóan, hazai költségvetési forrásból több mint 1,5 milliárd forint értékű
infrastrukturális fejlesztés is megvalósult a térségben – mondta el lapunknak Farkas Barnabás, Tiszabő polgármestere. A településen megépült a csapadékelvezető-rendszer, fejlesztették a belterületi
úthálózatot és egy tó rekonstrukciójára is sor került,
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míg Tiszaroffon szelektív hulladékgyűjtő szigeteket telepítettek. Tiszabő és Tiszaroff az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program második
ütemében együtt tervezi fejleszteni a vízkezelési
technológiát és bővíteni a vízbázist, uniós támogatással – tette hozzá a polgármester.
A települések a további infrastrukturális beruházásokhoz a Környezet és Energia Operatív Program és az Észak-alföldi Operatív Program forrásaira pályázhatnak, a szükséges önerő
előteremtését segíti az EU Önerő Alap. Ha a
helyi gazdálkodók a tározó területén tájgazdálkodást szeretnének folytatni, augusztustól már pályázhatnak az ezt megalapozó vízi
infrastruktúra kiépítéséhez szükséges uniós
forrásokra. Terv az is, hogy a tározó területére eső földeken megszűnjön a művelésiág-korlátozás, s mindenki azt termeszthessen, amit
jónak lát, illetve, hogy a Tiszából kivezetett, a
tájgazdálkodásban felhasznált vízért ne kelljen vízkészlet-járulékot fizetni.

Még négy tározó épül

A közel 100 millió köbméter víz befogadására alkalmas tározó a Vásárhelyi-terv második
ilyen építménye a tavaly átadott cigándi után.
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A 7,6 milliárd forintos beruházás hazai költségvetési forrásból valósult meg. Az avatási ünnepségen elhangzott: a tiszaroffi tározó megépítése
újabb, jelentős lépés a Tisza völgyében élő másfél millió ember árvízi biztonságának megteremtéséért. A Cigánd és Tiszaroff után 2013-ig
további négy árvízszint-csökkentő tározó épül
meg a Tisza mentén uniós támogatással: a nagykunsági, a hanyi–tiszasülyi, a Szamos–Kraszna közi és a beregi. A hat tározóval és a 2013-ig
elkészülő hullámtéri beavatkozásokkal a Tisza
teljes hazai hosszán átlagosan 50–60 centiméteres árvízszint-csökkentést lehet majd elérni.
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésére az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 110 milliárd forint áll rendelkezésre, ez az összeg a többszöröse
annak, mint amit az elmúlt években erre a célra
a költségvetés adni tudott. A nagykunsági és a
hanyi–tiszasülyi tározó is a Közép-Tisza vidékén épül meg, a kivitelezési munkák az ősszel
megkezdődnek. A három tározó együttesen
60–70 centiméteres vízszintcsökkentést tesz lehetővé a Csongrád–Kisköre közötti folyószakaszon, de vízszintcsökkentő hatásuk még Szeged
körzetében is eléri a 30 centimétert.

Impozáns adatok

A tiszaroffi tározó rendkívüli árhullám esetén
16 centiméterrel képes csökkenteni a vízszintet a
térségben, ami még Szegednél is 7 centiméterrel
alacsonyabb vízállást eredményez. A tározó 22,8
négyzetkilométeres alapterülete megközelíti a Velencei-tó méretét, feltöltésekor 97 millió köbméter
vizet lesz képes befogadni, átlagos vízmélysége
2,5 méter. A tározót 23,1 kilométer hosszú töltés
veszi körül, ebből 8,8 kilométer a korábban már
meglévő tiszai árvízvédelmi főmű, a többi újonnan épült. A töltések átlagosan 4,5 méter magasak, koronájuk 5 méter széles. A töltéskoronán
teljes hosszban 3 méter széles kerékpározásra is
alkalmas üzemi utat alakítottak ki. 


Közlekedés

Vasútmegszüntetés fiskális szempontból?
Somogyszob egyszerre kapta meg az értesítést az állomásépület felújításáról és a szárnyvonal megszüntetéséről
Szerző: Lőrincz Sándor újságíró | Fotó: Bíró Norbert

A sajtóból értesültek a somogyiak arról, hogy a megyében 170 kilométernyi vasúti
szárnyvonal megszüntetését tervezik. Ez öt vonalat, harminc falut és négy várost
érint, s mintegy nyolcvanezer somogyi ember utazási lehetőségeit csorbítaná. Ez
nemcsak az érintett települések lakói körében keltett óriási felháborodást, hanem
a megyei vezetésben is. Gelencsér Attila, Somogy Megye Közgyűlésének elnöke a
sajtó képviseletében azért ültette egy asztalhoz a polgármestereket, hogy elmondhassák véleményüket és közösen fejezzék ki tiltakozásukat a tervezett szárnyvonalmegszüntetés ellen – amely az amúgy is jelentős munkanélküliséget is kedvezőtlenül
befolyásolhatja –, és levelet írjanak Bajnai Gordon kormányfőnek, valamint Hónig
Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek. A megyei elnök megkeresésére egy emberként mozdultak a település polgármesterei.
– Az aprófalvas településszerkezetű Somogy
megye sajnos hosszú idő óta számos gazdasági
mutató alapján a leszakadó térségek közé tartozik – kezdte mondandóját a Megyeháza tanácstermében Gelencsér Attila. – Egy leszakadó térségen pedig segíteni kellene. Mégpedig
úgy, hogy pluszlehetőséghez juttatják, pénzt, területfejlesztési forrást adnak neki, és javítanak a
közlekedési helyzeten. Ehhez képest az M67-es
útnak is csak az ígéretei voltak, nem beszélve a
taszári repülőtér hasznosításáról. 160 km/órás
sebességgel száguldó vonatról hallottunk, helyette pedig azt látjuk, hogy a Dombóvár–Kaposvár közti távolságot előbb megteszi egy kerékpáros, mint a vonat.
Meggyőződésem – tette hozzá –, hogy a
kormány nem akar országos szinten négyezer kilométernyi vasúti szárnyvonalat megszüntetni, hanem mondjuk csak a felét, ám

az MSZP kihasználja a helyzetet, és a kormánypárti képviselők malmára hajtva a vizet, magukat megmentőként feltüntetve születik majd meg a végső döntés.
Arra is utalt az elnök hogy sajnos az egészséges, érdekvédő reflexek kihaltak, ezért közös
felszólalással előbb célt lehet érni. A találkozón százszázalékos volt az érintettek részvétele, mint ahogy a legutóbbi, a kisiskolák érdekében összehívott véleménycserén is.
Somodor, Mernye, Somogyaszaló, Tab, Andocs, Segesd, Daránypuszta, Bábonymegyer, Somogyszob – sorolta a településeket, azok közül
is kiemelve az 1800 lelkes Somogyszobot, a régi vasúti csomópontot, amely egy időben kapta
meg az értesítést az állomásépület felújításáról
és a szárnyvonal megszüntetéséről. De Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok lakói is elégedetlenek a vasúti menetrenddel.
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Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere a kedvelt közlekedési eszköz, a kisvasút ügyében kért szót. Vajon lesz-e menetrendje az öt vonalpárnak, hiszen a majorságokba közutak sem
vezetnek? – fogalmazta meg kérdését, nyomatékosítva: Ausztriában még a három lelkes pusztába is út vezet. A kisvasutak egyébként turisztikai
szempontból is figyelmet érdemelnek, hiszen a
vidék szépségeit különösen érdekes és élvezetes zötykölődve megtekinteni.
Karvalics Ottó, Barcs alpolgármestere óva intett attól, hogy bármiféle ígéreteknek felüljenek
a falvak, városok első emberei. Egy megszüntetett vonalra utalt, a Dráva mellett húzódó Barcs–
Sellye–Siklós közöttire, a MÁV akkor azt ígérte,
hogy csak átmenetileg függeszti fel a közlekedést. Már most meg lehet nézni a pályát: sínek
tűntek el, gazosodik minden…
Móring József Attila országgyűlési képviselő,
Somogyvár polgármestere a Kaposvár–Fonyód
szakaszt említette, hangsúlyozva: nemcsak a munkába járás, hanem az orvosi ellátás és az iskolába
jutás szempontjából is szükséges lenne minden
vonalat megtartani. Vannak ugyanis olyan részei
a megyének, ahova a Volán-buszok sem mennek
be. Így még nehezebb lesz a közlekedés.
Dr. Gruber Attila, Siófok és térségének országgyűlési képviselője állítja: jelenlegi formájukban
a Volán-társaságok nem alkalmasak arra, hogy a
vasúttól átvegyék a feladatot. Hozott egy adatsort
is: 2005-ben 300 ezren, 2006-ban 360 ezren utaztak
a Kaposvár–Siófok közötti vonalon. Szerinte autóbuszjáratokkal különben sem válthatók ki bizonyos
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Közlekedés
A nyilvántartott somogyi álláskeresők számának és arányának alakulása kirendeltségenként (2008)
Kirendeltség

Nyilvántartott álláskeresők száma

Változás az előző évhez képest
főben

Nyilvántartott álláskeresők aránya* (%)

%-ban

Barcs

2 691

126

4,9

26,2

Kaposvár

7 922

408

5,4

15,6

Marcali

2 563

31

1,2

17,9

Nagyatád

2 568

–4

–0,2

22,3

Siófok

1 994

–104

–5,0

9,8

Balatonboglár

2 114

–45

–2,1

16,3

Csurgó

1 746

–10

–0,6

24,1

Tab
Összesen

1 101

15

1,4

17,0

22 699

418

1,9

16,9

* A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva.

Vasúti szárnyvonalaikért aggódó polgármesterekkel telt meg a
kaposvári Megyeháza tanácsterme (A képen Lombár Gábor balatonfenyvesi és Kisfalusi András mernyei polgármester között
Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke látható)

szakaszok. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Kaposvár egyetemi város, tehát inkább erősíteni kellene
a vasúti közlekedést. Úgy véli: a megyeszékhely és
a Balaton között egy 500 millió forintos beruházással le lehetne rövidíteni az utazási időt, hiszen van
olyan szakasz, ahol 60km/óra a megengedett sebesség, mégis 28km/óra átlagsebességgel halad a
vonat. Végül leszögezte: a tervezett vasúti szárny-
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vonal-megszüntetés nemcsak magyar belpolitikai
vagy gazdaságpolitikai ügy, hanem európai uniós
ügy is, hiszen gátolja a személyek szabad áramlását. Ez pedig EU-ellenes tevékenység, amihez senki
sem asszisztálhat a vén kontinens közepén.
Mesztegnyő polgármestere, Nemes László a
Balatonszentgyörgy–Somogyszob közötti szakaszra hívta fel a figyelmet, ugyanis polgármester társaival abban is lehetőséget lát, hogy a balatoni vendégeket – meghosszabbítva a nyári
idegenforgalmi szezont – meg kellene próbálni Dél-Somogyba becsalogatni, ahol ugyancsak
különleges kulturális és gasztronómiai attrakciókkal várnák a kedves vendéget.
Juhász Tibor, Kaposvár alpolgármestere 1872re emlékeztetett, amikor megépült az első vasút
Kaposváron, ami gazdasági fellendülést hozott.
Mint megjegyezte, az azt követő évtizedekben az
élet számos területén érzékelhető volt a technikai
fejlődés, ám a vasúti közlekedés infrastruktúrája nem jutott el különösen magas szintre. Végül
hozzátette: a 65-ös és a 68-as út valóban létkérdés
a megye szempontjából, de úgy látszik, mintha
a kormány nem az ország fellendítésén, hanem
a leépítésén fáradozna.
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Hozzászólások sora után abban állapodtak
meg a résztvevők, hogy levelet írnak Bajnai Gordon miniszterelnöknek, illetve Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek.
A két levelet – amelyet harminckét polgármester
nevében írt alá Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke – már eljuttatták a címzettekhez. Ebben egyebek mellett az olvasható,
hogy miközben az Európai Unió többi országában hatalmas mértékű fejlesztési forrásokat
használnak fel a kötöttpályás közlekedés fejlesztésére, addig Somogy érintett önkormányzati vezetői megdöbbenéssel és megütközéssel
értesültek a sajtóból a kormány azon elképzeléséről, hogy a megye vasúti mellék- és szárnyvonalait – állítólagos gazdaságossági okokra hivatkozva – meg kívánják szüntetni.
A somogyi településvezetők álláspontja szerint a vasúti közlekedés sorsát nem lehet és nem
is szabad kizárólagosan fiskális szempontból
értékelni, mivel a közösségi közlekedés állami feladat, minden magyar állampolgárt megillető szolgáltatás, amelynek színvonaláért, fejlesztéséért a mindenkori magyar kormány a
felelős. Úgy vélik, hogy a szóban forgó mellékés szárnyvonalak léte minden esetben az egyik
legjelentősebb tényező az adott térség gazdasági, társadalmi felemelkedése szempontjából,
s az ott élők számára a mindennapi élet során
nélkülözhetetlen.
A somogyi embereknek sok esetben ezen
vasútvonalak jelentik az egyetlen lehetőséget a
munkába, illetve iskolába járásra, az egészségügyi alap-, illetve szakellátások igénybevételére. Ha megfosztják a térség lakóit e közlekedési
lehetőségtől, az súlyosan hátrányos, reménytelen helyzetbe hozza őket. A vasúti szárnyvonalak olyan jogos közlekedési igényeket szolgálnak, amelyeket nem, vagy csak az érintettek
érdekeinek sérelmével lehet autóbusz közlekedéssel kiváltani.

Közlekedés
Nem hisznek abban sem, hogy ezen intézkedés költségcsökkentő lesz. A vasút
gazdasági helyzetének javítása szempontjából sokkal fontosabbnak látják a vonalak megszüntetése helyett a rendszerben
lévő pazarlások megszüntetését. A vasút, mint gazdálkodó szervezet számára is
további gazdasági hátrányt fog jelenteni
a jelenleg még vasúton közlekedő emberek „átterelése” a közutakra. Álláspontjuk
szerint a kormány által tervezett vasútvonalak megszüntetésére vonatkozó intézkedés sérti azt a nagyon fontos európai uniós
alapelvet, amely a személyek szabad mozgását biztosítja.
Értetlenül állunk az előtt is – áll a levélben –, hogy a jövő évi menetrend terveket
egyeztetés nélkül már most elkészítették a
jelenlegi vasúthálózatra, mert ez ellentmond
a vasútvonalak megszüntetésének tervével.
Balatonfenyvesen szeptember 5-én tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Balaton-parti egykori gazdasági vasút ünnepét a keskeny nyomközű hajtányok és kismozdonyok találkozóját

RészletekSzollárDomonkos  augusztus
7-i kormányszóvivői tájékoztatójából
A gazdasági válság mindenkitől
tehervállalást követel, így a MÁV-nak
és a Volánnak is ki kell venni a részét
ebből a válságkezelésből. Ma a közösségi közlekedés éves szinten 333
milliárd forintba kerül, vagyis: 33 ezer
forintot kell fizetnie csecsemőnek,
aggastyánnak, mindenkinek, még
az előtt, hogy vonatra vagy buszra
szállt volna.
Ami történik, az nem reform. Az
egy gazdasági kényszerek által diktált, kikényszerített, szükséges gazdasági átalakítás.

A MÁV kezelésében, illetve tulajdonában iszonyú nagyságú ingatlan
vagyon van. Ezt a tizenvalahány ezer
vagyonelemet fel kell mérni, s közhiteles ingatlanleltárt készíteni. Senki
nem tudja ugyanis pontosan, hány
ingatlana van a MÁV-nak.
– Hogyan tervezte a MÁV a működésére fordítható költségeket, ha azt
sem tudta, hogy hány ingatlant kell
működtetni?
– A cél az, hogy a MÁV-nál csak
olyan vagyontárgyak legyenek, amikre neki szüksége van a működéséhez,
a többi kerüljön át pl. a Nemzeti Vagyonkezelőhöz.

– Született-e döntés arról, hány mellékvonalat érinthet az átalakítás? Úgy
hírlik, leépítéseket is lesznek a MÁV-nál?
Hány dolgozótól terveznek megválni?
– A szárnyvonalakról még nem született döntés, és nem is fog születni addig,
amíg nem tárgyaltunk és nem egyeztettünk valamennyi érdekelt féllel. Végül:
nincsen szó létszámleépítésről. Nyilván
lesznek negatív következményei az átalakításnak, de a cél az, hogy azokat és�szerűen, az összes érdekelt fél bevonásával közösen hajtsuk végre.
Hiszen együtt kell átalakítani a közösségi közlekedés rendszerét, nem
egymás ellenében.

Mi, önkormányzati vezetők, az általunk irányított települések polgárainak életét súlyosan, hátrányosan érintő döntés kapcsán sajnálatos módon sem értesítést, sem bármilyen
előzetes információt nem kaptunk, nem tájékoztattak bennünket sem a döntést megalapozó vizsgálat, sem a hatástanulmány
tartalmáról.
Mindezek miatt a Somogy megyei vasúti mellék- és szárnyvonalak megszüntetésére vonatkozó elképzelésük ellen kénytelenek vagyunk tisztelettel bár, de határozottan
tiltakozni.
Mint az érintett somogyi települések önkormányzatainak vezetői, akik az ott élő somogyi
polgárok életfeltételeiért felelősséget éreznek,
minden eszközt megragadunk és minden erőnkkel azon leszünk, hogy e vasútvonalak további
zavartalan működése biztosított legyen.”
A Hónig Péternek címzett levélben – amelyben a minisztert személyes, somogyi találkozásra invitálja megyei elnök –, arra kérik
a tárca vezetőjét, álljon a somogyi kezdeményezés mellé, és járjon el annak érdekében,
hogy a kormány letegyen a vasúti mellék- és
szárnyvonalak megszüntetéséről.
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Hajdúdorog, a győztes
pályázatok kisvárosa
Szerző és fotó: Gőz József újságíró

Hajdúdorog csak azért nem lehetett az
1912-ben alapított és róla elnevezett görög
katolikus egyházmegye székhelye, mert hiányoztak az ehhez szükséges kulturális és társadalmi intézményei. Ha történetesen ma alapítanák meg ezt a püspökséget, nem lennének
ilyen akadályok. Hiszen a több mint kilencezer
lakosú kisvárosnak ma már van művelődési háza (most ünnepelték 50. éves fennállását), helytörténeti gyűjteménye, könyvtára, gimnáziuma, s ezek révén pezsgő kulturális élete.
Bármennyire is igyekeztek az ősök, akár erejükön felüli áldozatvállalással is, hogy Hajdúdorog legyen a székhely, Kocsis Fülöp, az
egyházmegye két éve kinevezett püspöke
Nyíregyházáról igazgatja a magyar görög
katolikusságot. Hajdúdorognak meg kell elégednie az elnevezéssel, s azzal a tudattal,
hogy talán a világon nincs még egy olyan
település, amelyről egy egész országra kiterjedő egyházközséget neveztek el.
(Magát az egyházmegyét 1912-ban alapították meg a hajdúsági és nyírségi görög katolikusok részére. Aztán jött Trianon, s a területekkel
együtt elcsatolták a többi egyházmegyét is, a
magyaroknak maradt a hajdúdorogi.)
Ennyit a közelmúlt történetéről. A régmúltéról
pedig annyit, hogy a várost Bocskai István adományozta hűséges hajdúi számára, több mint 400
éve. A harcias, függetlenségét őrző nép templo-
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mát fallal vette körül, amelynek egy része most
is látható. A méteres vastagságú falban lőrések
sorakoznak, amelyekben a szakállas puska (kisebbfajta ágyú) csöve is elfért.
Ami pedig ma van, divatosan úgy mondható, hogy Hajdúdorogon élhető kisváros alakult
ki. Ezt Csige Sándor polgármester így fogalmazta
meg: „Településünk 1989-ben kapta vissza városi
rangját, amit elődömnek Kocsis Miklós tanácselnöknek és polgármesternek, valamint a település
akkori vezetőinek köszönhetünk. Közel húsz év
távlatában azt kell mondanom, most jött el az idő,
hogy külsőségeiben, szolgáltatási színvonalban
is kiérdemeljük ezt a megtisztelő címet.”
Teljes mértékben igazat adhatunk a polgármesternek, ha a város – európai uniós pályázaton nyert pénzből felújított – főterén kiülünk
egy padra. Sokan meg is teszik ezt, s ha a hagyományos szobrok iránt érdeklődnek, nézegethetik Bocskai István lovas szobrát, ha pedig
az elvontabbakat szeretik jobban, akkor Jákob
szobrát, amint az angyallal tusakodik.

Ha valaki kerékpáron érkezik ebbe a szép
kisvárosba – s miért ne érkezne, hiszen a településről sokan járnak dolgozni kerékpárral
a földekre – a döcögős 3502-es számú út becsatlakozásától, a helységnévtáblától kezdve
(részben pályázati pénzből létrehozott) tükörsima aszfaltos kerékpárúton pihenheti ki a hepehupás, kátyús országút okozta rezgésártalmat. Különösen a munkaidő kezdetén és végén
növekszik meg a bicikliút forgalma.
Aztán a városközpontba érkezve az is kiderül, hova igyekszik a legtöbb biciklis. A
könyvtárba. A régi görögök azzal szólták
meg a másikat, hogy nem tud úszni és olvasni. Úgy látszik, sem a helyi görög katolikusokat – mintegy 2500-an vannak –, sem a
többieket nem lehet megvádolni azzal, hogy
nem tudnak olvasni és biciklizni… S szeretik a színházat is. Az elmúlt nyáron például
fővárosi színház produkcióját (Társasjáték
New-Yorkban) nézhették meg a színházrajongók itt, helyben.

Bocskai István szobra

A főtér központja a Jákob és az angyal c. szoborral
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De térjünk vissza az úszáshoz. Most már Hajdúdorognak is van a strandfürdője. Több mint
ezer méterről hozzák a felszínre a gyógyhatású
termálvizet. A strandon tartották meg nagy sikerrel az idei szezonzárót, amelyen a város apraja-nagyja szórakozott a fürdő területén. Erre
az ünnepségre hajtott be Forgács Barnabás államtitkár egy nyolcmillió forintos Citroën kisbusszal, amelyet a város pályázaton nyert a tanyagondnoki munka segítésére.
Mindebből kiviláglik: a város fejlődésének
egyik kulcsszava a pályázat. Az önkormányzat
szinte állandóan pályázik valamire, többnyire
sikerrel. A már említett főtér-rekonstrukciós pályázat után további, az itt lakók életminőségén
javító pályamunkák születtek, s egy részüket
már el is fogadták az elbíráló szakemberek. Pályázati pénzből rekonstruálják például a 3502-es
út Nánás és Dorog közötti szakaszát. A polgármester szerint: „Ennek az útnak a felújítása az
egyik legfontosabb beruházás lesz, hiszen nagy
mértékben javul a település elérhetősége. A két
ősi hajdúváros egymáshoz még közelebb kerül, és az M3-as autópályára is kiváló minőségű úton lehet majd eljutni.”
Elmondta, hogy a másik nyertes pályázat
lehetőséget teremtett arra, hogy a védelem
alatt álló hajdúdorogi feszületeket és környezetüket rendbe tegyék, felújítsák: „Ez azért is
fontos, mert a város életében nagy szerepet
töltenek be a görög katolikus egyház kegyhelyei. Számos búcsú és zarándoklat székhelye és célja a település, mert a Könnyező Pócsi Szűzanya kegyképe több hónapon át itt, a
székesegyházban volt megtekinthető. (Azóta
egy 50 kilométeres zarándokúton vitték vissza
Máriapócsra – a szerk.) Már az idei tanévet is
érinti az a 47 millió forintos pályázat, amelyet
a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, az
esélyegyenlőség növelésére fordíthatnak Hajdúdorogon.


Keszthely, 
a Balaton fővárosa
Szerző: Kovács Balázs, Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

Keszthely büszkén viseli a Balaton fővárosa címet. Amellett, hogy a megjelölést hivatalosan is jogosult használni a város, 760 éves múltjával, páratlan látnivalóival, sajátos épített
és természeti értékeivel, központi kulturális szerepével rá is szolgál erre. Ruzsics Ferenc
polgármesterrel beszélgettünk a városfejlesztési tervekről és az elért eredményekről.
– A turizmus kiemelkedő jelentőségű a városban. Mit tesz Keszthely az idegenforgalom fellendítése érdekében?

– Évek óta arra törekszünk, hogy a minőségi
turizmus területén lépjünk előre. Igyekszünk
évről-évre többet és többet nyújtani a hozzánk
látogató vendégeknek. A strandjaink fejlesztésével, szolgáltatásaik színvonalának emelésével, a közterületek szépítésével. Mindezt vis�szaigazolják a Virágos Magyarországért és Virágos
Balatonért környezetszépítő versenyen elért kiváló eredményeink, és az, hogy a város fürdőhelyei évek óta elnyerik a legjobb strandoknak
járó Kékhullám Zászlót.
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– Azt mondják, a jó bornak is kell a cégér. Kelle a szép, vonzó városnak?

– A turisztikai marketingmunka legfőbb szervezője a városban a Nyugat-balatoni Turisztikai
Iroda, mely a térség közös képviseletét látja el
országos és nemzetközi szinten. Emellett turisztikai egyesület működik a városban, mely ös�szefogja és koordinálja az idegenforgalomban,
vendéglátásban érdekelt keszthelyi vállalkozókat, és együttműködik a környék hasonló szervezeteivel. Az idegenforgalom szolgálatában áll
a város megújult honlapja is, mely a turisztikailag jelentős tudnivalókat tartalmazza, de friss
hírekkel és hasznos információkkal segítségé-
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re van a helyi lakosoknak is. Művelődési központunk az ide érkező turistáknak is változatos programokat kínál, ami szintén sokat nyom
a latban. Továbbá értékelik a turisták, hogy kiemelkedően jó a közbiztonság: Keszthely évek
óta a Balaton legbiztonságosabb városának számít. A rendőrök és polgárőrök munkáján túl ehhez valószínűleg hozzájárul az önkormányzat
által működtetett nyári bűnmegelőzési iroda
tevékenysége is.
– A közbiztonságnak nyilvánvalóan a helybeliek
is örülnek, értük mit tesz a város vezetése?

Természetesen azért is dolgozunk, hogy a
hozzánk érkező vendégek mellett a helyi lakosok és az itt dolgozók számára is kellemes, élhető település legyen Keszthely. Jövő év elején
megkezdődhet a belváros rehabilitációja, mely
az ott jelenleg áthaladó indokolatlanul nagy
gépkocsiforgalom visszaszorításával, a történelmi főtér és funkciói helyreállításával kellemes,
sétálóövezeti városközpontot alakít ki.

– Mindez környezettudatos magatartásra vall,
de a sok vendég sok hulladékkal is jár, hogyan
birkóznak meg vele?

– Keszthely az elmúlt években jelentős
fejlesztéseket hajtott végre a hulladékkezelés terén, és a lakosság aktív közreműködésével az új rendszer beváltotta a hozzá
fűzött reményeket. Évek óta sikeresen működik a szelektív gyűjtés, melynek során
nem csupán gyűjtőszigeten helyezhetik el
a lakosok a válogatott szemetüket, hanem
közvetlenül a ház elől is elszállítja a Városüzemeltető Kft. Sőt, a lomtalanítás is hulladékfajták szerint szelektáltan történik. Kevés helyen működik még az országban, ám
itt bevált: tavasz óta a biológiailag lebomló
hulladékot is külön gyűjtik a keszthelyiek,
mely a városi komposztálóban válik hasznos anyaggá. A változások eredményeképpen jelentősen csökkent a kommunális hulladék mennyisége.
– Hogyan érinti a várost a nehéz gazdasági helyzet?

– Mennyibe fog ez kerülni?

– A beruházáshoz több mint félmilliárd forint
uniós támogatást nyert Keszthely, ez a legjelentősebb városfejlesztési terv a közeljövőben. De több
olyan döntést is hoztunk, mely nem kerül sokba, mégis várhatóan javítja az itt élők komfortérzetét. Januárban tervezzük bevezetni a közterületi dohányzás részleges tilalmát. A rendelet
értelmében jövőre tilos lesz a füstölés az oktatási,
egészségügyi és kulturális intézmények, sportlétesítmények, egyházi épületek és közhivatalok
előtt, valamint játszótereken és azok közvetlen
közelében. Tavaly nyár óta az alkoholfogyasztás is tiltott a város közterületein, kivéve természetesen a szabadtéri szórakozóhelyek, rendezvények helyszínét. Azóta az ittas rendzavarással
kapcsolatos problémák – jelentősebb bírságolások nélkül – gyakorlatilag megszűntek.
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– Sajnos a kormányzati megvonások
minden területen éreztetik a hatásukat.
Az önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, miközben számos feladatot kötelező ellátniuk, mint például
az oktatás vagy az egészségügyi szolgáltatások. Keszthely kórházat tart fenn,
mely csaknem hatvanezer ember ellátását
biztosítja a térségben, és több iskolát is
működtet. Nem engedhetjük, hogy bármely területen is hátrányt szenvedjenek
a lakosok, emellett igyekszünk áldozni
a kultúrára, sportra is, bár ez egyre nehezebb. Kötelez minket Keszthely iskolavárosi rangja, kulturális szerepe. Kistérségi központként nagy a felelősségünk
nem csak a város, de a környező települések lakosai iránt is.
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– Említette, hogy a Fő tér rehabilitációjához jelentős pályázati támogatást vesznek igénybe.
Más tevékenységekre is pályáznak?

– Természetesen. Az elmúlt két évben kilenc európai uniós pályázatot nyert a város,
és emellett nem elhanyagolhatóak a hazai pályázatokból támogatott fejlesztéseink sem. Támogatást nyertünk több intézmény felújítására
és akadálymentesítésére, kerékpárút-építésre,
városi területek parkosítására és egyéb zöldterület-fejlesztésre. Nyertünk több mint száz
számítógépet az oktatási intézményeinknek,
támogatást turisztikai marketingtevékenységre és a kistérség több településével összefogva buszvárók építésére. Négy keszthelyi
utca is megújulhatott pályázati segítséggel.
Júniusban avattuk fel a feketefenyők alkotta
egyedülálló Fenyves allén az ország első nordic walking pályáját, mely ideális környezetet teremt a sportág híveinek. Többszáz éves
iskolavárosi hagyományait tiszteletben tartva nagy hangsúlyt helyez a város az oktatás
fejlesztésére és ifjúságvédelemre – ilyen célokra is sikerült pályázati támogatást nyernünk. És természetesen a projektek előkészítése továbbra is gőzerővel halad. Tervezzük
a Fő tér mellett a város másik központjának,
a Balaton-partnak a megújítását is, hogy az
ott meglevő egyedülálló adottságokat a mostaninál jobban tudjuk kamatoztatni. Számos
városfejlesztési tervünk, elképzelésünk van,
melyre fejlesztési koncepciókat dolgoztunk ki,
hogy a kínálkozó lehetőségekre gyorsan tudjunk reagálni. S bár a turisztikai nagyberuházásoknak a jelenlegi gazdasági környezet
nem kedvez, az elkészült befektetési portfóliónk a potenciális beruházók körében kedvező fogadtatásra talált.
(A fejlesztések a Regionális Fejlesztési Holdingcsoport közreműködésével valósulnak meg.)

Ki legyen  októberben 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, Alsózsolca, Erdőkertes, Veresegyház és Budapest Újbuda polgármesterei szerepeltek
a címlapon, mutatták be településüket és meséltek gondjaikról, sikereikről…
Tisztelt Olvasó! Amennyiben szeretne az ÖNkormányzat szerkesztésében részt venni, kérjük, szavazzon az októberi  címlapunk leendő hősére! Írja meg:  ki legyen a címlap hőse, melyik település polgármesterének életútját mutassuk be?  Kérjük, szavazatát október 10-én 12 óráig küldje e-mailen: a toosz@toosz. hu vagy a csyko@toosz.hu
címre. Faxon a 06-1-320-7600-os számon lehet szavazni.  (Szerk.)

Minden térben megoldás...

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.

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
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