

Új Szombathely

Uniós segítséggel újul meg
a vasi megyeszékhely
központja
Uniós pályázati segítséggel újul meg Szombathely belvárosa. A csaknem másfél milliárd forintos beruházásba – a megvalósító
önkormányzat mellett – a helyi vállalkozások és civil szervezetek is bekapcsolódnak.
A támogatási szerződést 2009 decemberében kötötte meg az önkormányzat, a munkák várhatóan jövő év végén fejeződnek be.
A fejlesztések előtti állapotot helyszínbejáráson mutatták be a sajtó képviselőinek.
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A fejlesztéseket megalapozó Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv
már 2008-ban elkészült, azonban a támogatási szerződés megkötésére több mint egy
évet kellett várni.
Az első ütemben – ami várhatóan 2011. novemberére készül el – a Fő térhez kapcsolódó
utcák (Kőszegi utca, Király utca és Szent Márton utca) burkolatmegújítása, a Savaria Mozi
korszerűsítése, a Gyöngyös patak menti belvárosi területek rehabilitációja, a Kossuth Lajos
utca 7. műemlék épület felújítása szerepel.
A munkálatokban a Szombathelyi Vagyonhasznosító Zrt. is részt vesz: megújítja a Savaria
mozi árkádjai alatti üzleteket, valamint több,
kereskedelmi célú ingatlant is rekonstruál.
Az említett fejlesztéseket Szombathely önkormányzata európai uniós támogatással valósítja
meg. A projekt összköltsége mintegy 1,5 milliárd
forint, melynek közel 60 százalékát az EU állja.
A Nyugat-Dunántúlon a megyei jogú városok fejlesztésére összesen több mint 10 milliárd forint áll rendelkezésre, Szombathelynek
az első ütem megvalósulása után több mint
egymilliárd forintja marad a beruházás második ütemére, aminek előkészítése már folyamatban van. Szabó Gábor, fejlesztésekért
felelős alpolgármester hangsúlyozta: bízik
benne, hogy ezek az önkormányzati és helyi
bővítések további beruházásokat is magukkal fognak vonni.
Az önkormányzat és a SZOVA ZRt. mellett
civil szervezetek is segítik a projekt megvalósulását: a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület ismeretterjesztő programokat
szervez a város fenntartható fejlesztésével, a
városmarketinggel, valamint a helytörténettel
kapcsolatban, a Savaria Tendency Art Group
pedig kiállításokkal, könnyűzenei koncertekkel vonja be a lakosságot a város művészeti és
közösségi életébe.
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Aranykincsek
Nagykanizsán
Szerző: Lőrincz Sándor újságíró
Marton István, Nagykanizsa polgármestere szerint náluk született az
utóbbi négy esztendő legcsúfondárosabb költségvetési rendelete. Már az
első fordulóban alaposan
megnyirbálták, s a rákövetkezőben újabb, 10 százalékos csökkentést hajtottak végre. A közel 24 milliárdos költségvetés idei legnagyobb kárvallottja a
városüzemeltetés. A megyei jogú, ötvenegy ezres
lélekszámú város vezetése abban bízik, hogy a
belső körgyűrű 230 méteres szakaszát elkezdhetik majd végre építeni s 12 környékbeli településsel együtt elindulhat a szennyvízprogram is.
A fejlesztések függvényében 1,6-1,7 milliárd forintos költségvetési hiánnyal számol Nagykanizsa,
hiszen a fejlesztések önrészét hitelből tudják csak
előteremteni. A belvárosi rekonstrukció, illetve a
80-100 év után megvalósuló szennyvízprogram
elodázhatatlan. A polgármester arról is szólt, hogy
a normatívák változása is befolyásolta a költségvetést, hiszen az oktatás területén 40-60 százalékot kell a városnak hozzátennie a fejkvótához. A
növekvő szegénység miatt pedig közel egymilliárd
forintot kell segélyezésre fordítaniuk.
A város első embere arról viszont örömmel
számolt be, hogy bulgáriai testvértelepülésüknek, Kasanlakának köszönhetően március 19-én
megnyílt A Trák királyok völgye című kiállítás,
mely a háromezer éves trák királyság kultikus
aranykincseit mutatja be a Magyar Plakát Házban – Magyarországon először. A tárlat április
végéig látogatható, s az állam mintegy 700 millió forintos garanciavállalással járult hozzá a
megrendezéséhez.
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Ez már tény
Szerző: Zongor Gábor a TÖOSZ főtitkára
A választások megkezdődtek. A 2010-es parlamenti választások szempontjából fontos dátum járt le március 19-vel, ugyanis ezen a napon befejeződött az ajánlószelvények gyűjtése,
és a legalább 750 kopogtatócédulával rendelkező
egyéni országgyűlési képviselőjelöltek bejelentésének lehetősége. Bár országgyűlési választások lesznek, mégis – nem csupán áttételesen
– van önkormányzati vonatkozása is az ügynek.
Az 1994 óta megnyitott vita folytatódik azáltal,
hogy polgármesterek, önkormányzati vezetők
élve a törvény adta lehetőséggel, kísérletet tesznek ebben az évben is az országgyűlési képviselői mandátum megszerzésére. A vitatott kérdés
az, hogy jó-e a kettős képviselet az önkormányzatiság szempontjából?
Elvileg szerencsésnek tűnik, hogy a polgármesterek közvetlenül is részt vegyenek a törvényhozásban, mivel az országgyűlési döntések
túlnyomó része önkormányzati vonatkozású,
így azok a helyi politikusok, akik benne élnek
a mindennapokban, árnyalhatják, segíthetik a
jó törvények meghozatalát. Ugyancsak a kettős
képviselet szükségessége melletti érv, hogy létre
jöhet az Országgyűlésen belül – az egymással
szembenálló politikai pártoktól függetlenül –
egy erős önkormányzati lobbi, amely a központi hatalmi törekvésekkel szemben képes a helyi
önkormányzati érdekek megjelenítésére.
A két elvi lehetőség azonban a gyakorlatban
– az elmúlt négy választási ciklus tapasztalatai
alapján – nem érvényesült. Az önkormányzati
vezetők nem voltak képesek az egymásnak feszülő pártpolitikai szempontokat felülírni, nem
működött az átfogó önkormányzati lobbi, viszont erősödött a kettős képviselettel rendelkező megyei és települési vezetők lokális kijáró szerepe. Az egyes helyi fejlesztések ügyében
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gyakorta jöttek létre átmeneti „nagykoalíciók”, születtek a kistérségi, megyei és regionális elosztást befolyásoló háttérmegállapodások,
amelyek a helyi döntéseket felülírták. Így a kettős képviseletű polgármesterek önkormányzati
érdekérvényesítő képessége elsődlegesen a saját
településük érdekeinek országos érdekké alakításában ragadható meg, semmint az önkormányzatok egészének érdekében. A kialakult
gyakorlat következtében a kettős képviselet inkább torzítja az önkormányzati érdekképviseletet, mint erősíti. A parlamenti képviselői mandátum tovább erősítheti ugyanakkor az egyes
– többfunkciós, kistérségi, megyei és regionális
szervezetben is szerepet vállaló – polgármester
hatalmát. A polgármester országgyűlési képviselő, viszont amikor törvényhozói szerepet tölt
be, akkor többnyire „nagypolitikusként” viselkedik, és a pártfrakciója utasításának megfelelően szavaz, adott esetben az általános önkormányzati érdekek ellen.
Az már tény, hogy az ötödik választási ciklusban is fennmarad a kettős képviselet, viszont nem mondhatunk le arról, hogy tisztázzuk a polgármester országgyűlési képviselői
szerepet, valamint ismételten kíséreljük meg
az önkormányzati érdekek intézményes képviseletének megteremtését. Az alkotmány-,
az önkormányzati és a választójogi törvény
módosításakor tekintettel kell lenni erre a
kérdésre is, így érdemes újból megfontolni a
kétkamarás parlament létrehozatalának lehetőségét is.
Addig is azonban kísérjük figyelemmel annak a
14 megyei közgyűlési elnöknek és 86 polgármesternek a szereplését, akik egyéni országgyűlési
képviselőjelöltségre tettek szert, és közvetlenül
is szerepet vállalnak a parlamenti választásokon.
Hamarosan meglátjuk, hogy a 100 első számú
önkormányzati vezetőből hányan kerülnek be
egyéni körzetből az Országgyűlésbe, illetve kik
lesznek azok, akik területi vagy országos listáról szereznek parlamenti mandátumot. 
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Gyorsjelentés

Parlamentbe igyekvő önkormányzati
vezetők a 2010-es országgyűlési
választáson

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

2010-ben, a 176 egyéni országgyűlési választókerületben összesen 100 országosan ismert, vagy kevésbé ismert helyi politikus, megyei és települési
önkormányzati vezető szerezte meg a jelöltséghez szükséges számú ajánló cédulát. Zongor Gábor elemzésében az első számú önkormányzati vezetőkre: a megyei közgyűlési elnökökre és a polgármesterekre koncentrált.
A vizsgálódás nem terjedt ki a megyei közgyűlési alelnökökre, az alpolgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, továbbá a korábbi önkormányzati tisztségviselők szerepvállalására sem.
Befejeződött a kopogtatócédulák gyűjtésének időszaka, és kialakult az egyes országgyűlési választókerületekben a jelöltek köre.
Tekintettel arra, hogy a Fidesz bejelentette
és végrehajtotta a kétmilliós túlgyűjtési akciót, valamint nagy erővel és nagy erőkkel vett
részt az ajánlószelvények gyűjtésében a feltörekvő Jobbik is, továbbá a választópolgárok egyre kevésbé kívánták felfedni választási szándékukat, így minden eddiginél élesebb
harc folyt az egyenként szükséges 750 kopogtatócédula megszerzéséért. Az MDF vezérkara egy héttel a határidő lejárta előtt megkongatta a vészharangot, amely – úgy tűnik – e
párt számára eredménnyel járt. Összegezve:
a képviselőjelöltek száma a négy évvel korábbi választásokhoz képest jelentősen csökkent.
Míg 2002-ben összesen 1244 egyéni képviselőjelölt indult a választásokon, 2006-ban már
csak 1001 személy szerezte meg a jelöltséghez szükséges ajánlószelvényt, addig 2010ben csupán 827. (Szükséges megjegyezni,
hogy ebben a számban még azok a jelölt as-
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piránsok is szerepelnek, akiknél a választási bizottság – lapzártánkig – még nem döntött, vagyis ennél a számnál kevesebb lehet a
végső szám.)
Ugyancsak jelentősen csökkent az első számú önkormányzati vezetők jelenléte a képviselőjelöltek között. Míg 2006-ban 123-an
szerettek volna egyéni választókerületben
mandátumhoz jutni, addig ebben az esztendőben – hasonlóan a 2002-es helyzethez –
kereken százan vállalkoztak a kettős képviseleti szerepre.
Így 2010-ben, a 176 egyéni országgyűlési
választókerületben összesen 100 országosan
ismert, vagy kevésbé ismert helyi politikus,
megyei és települési önkormányzati vezető
szerezte meg a jelöltséghez szükséges számú kopogtatócédulát. A rövid elemzésemben csupán az első számú önkormányzati
vezetőkre: a megyei közgyűlési elnökökre és
a polgármesterekre koncentráltam. Vizsgálódásom nem terjedt ki a megyei közgyűlési
alelnökökre, az alpolgármesterekre és az ön-
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kormányzati képviselőkre, továbbá nem tekintettem át a korábbi önkormányzati tisztségviselők szerepvállalását sem.

Megyei közgyűlési elnökök
A 2006–2010 közötti Országgyűlésben mindösszesen 12 megyei önkormányzati elnököt
találtunk. A közgyűlési elnökök közül a ciklus zárásakor tízen a Fidesz-frakcióban ültek (Bányai Gábor – Bács-Kiskun; Domokos
László – Békés; Ódor Ferenc – Borsod-AbaújZemplén; Szakács Imre – Győr-Moson-Sopron; Rácz Róbert – Hajdú-Bihar; Becsó Zsolt
– Nógrád; Szűcs Lajos – Pest; Kovács Ferenc
– Vas; Lasztovicza Jenő – Veszprém; Manninger Jenő – Zala), míg egy (Hargitai János
– Baranya) a KDNP- és egy (Sós Tamás – Heves) az MSZP-frakció tagja volt.
Az országgyűlési képviselő megyei közgyűlési elnökök közül – a Hajdú-Bihar megyei Rácz Róbertet kivéve, aki négy éve sem
indult egyéni választókerületben – mindegyik
ismételten indult a parlamenti választásokon.
A 11 megyei elnök országgyűlési képviselőn
túl még három közgyűlési elnök (Fejér Andor
– Jász-Nagykun-Szolnok; Völner Pál – Komárom-Esztergom; Gelencsér Attila – Somogy)
tett kísérletet egyéni parlamenti választókerületben a győzelemre.
A 19 megyei elnökből így 14-en váltak képviselőjelöltté, értelemszerűen az egyetlen szocialista Sós Tamás kivételével valamennyi megyei elnök a Fidesz–KDNP jelöltje.

zati
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Összességében a megyei közgyűlési elnökök 74 százaléka (2002-ben 68%; 2006-ban
58%) törekedett egyéni választókerületi megméretéssel nagypolitikai szerepre. (Lásd az
1. táblázatban az egyéni országgyűlési képviselőjelölt megyei közgyűlési elnökökről szóló kimutatást.)


Egyéni országgyűlési képviselőjelölt megyei közgyűlési elnökök

Megyei jogú városi polgármesterek
A 23 megyei jogú városi polgármester közül
tizenegyen, akik a most záruló ciklusban is
országgyűlési képviselők voltak, kísérletet tettek, hogy megújítsák parlamenti képviselői
mandátumukat egyéni választókerületben. A
2006-ban képviselővé választott nagyvárosi
polgármesterek közül heten a Fidesz-frakcióban (Zombor Gábor – Kecskemét; Lázár János – Hódmezővásárhely; Kósa Lajos – Debrecen; Szalay Ferenc – Szolnok; Bencsik János
– Tatabánya; Horváth István – Szekszárd és
Gyimesi Endre – Zalaegerszeg) ültek, míg négyen az MSZP színeiben (Káli Sándor – Miskolc; Botka László – Szeged; Kálmán András
– Dunaújváros és Ipkovich György – Szombathely) politizáltak, és most ismételten megméretik magukat. Egyedül a székesfehérvári
polgármester, Warvasovszky Tihamér – aki
1998-tól szocialista parlamenti képviselő –
nem indul a képviselő-választáson.
Ugyanakkor négy – a most véget ért parlamenti ciklusban mandátummal nem rendelkező – megyei jogú városi polgármester
(Vantura Gyula – Békéscsaba; Borkai Zsolt
– Győr; Habis László – Eger és Székyné Sztrémi Melinda – Salgótarján) is ringbe szállt a
parlamenti képviselőségért, valamennyien a
Fidesz–KDNP jelöltjeként.
Így 15 megyei jogú városi polgármester neve
szerepel az egyes egyéni választókerületi szavazólapokon, vagyis 65 százalékuk (2002-ben
68% és 2006-ban 64%) vállalkozott nagypoliti-
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Megye

Megyei közgyűlési elnök neve
(a megyei listát állító párt, pártszövetség neve)

OGY képviselővé
jelölő szerv neve

Jelenleg OGY
képviselő

Baranya

Hargitai János (Fidesz–KDNP)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni

Bács-Kiskun

Bányai Gábor (Fidesz–KDNP–NF)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni

Békés

Domokos László (Fidesz–KDNP–Gazdakörök)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ódor Ferenc (Fidesz–KDNP)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni

Csongrád

Magyar Anna Mária (Fidesz–KDNP–KPE–NF–MAGOSZ–VP)

-

-

Fejér

Gombaszöginé Balogh Ibolya (Fidesz–KDNP–NF)

-

-

Győr-Moson-Sopron

Szakács Imre (Fidesz–KDNP)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni

Hajdú-Bihar

Rácz Róbert (Fidesz–KDNP–MAGOSZ)

-

Képviselő Megyei lista

Heves

Sós Tamás (MSZP)

MSZP

Képviselő egyéni

Jász-Nagykun-Szolnok

Fejér Andor (Fidesz–KDNP)*

Fidesz–KDNP

-

Komárom-Esztergom

Völner Pál (Fidesz–KDNP)*

Fidesz–KDNP

-

Nógrád

Becsó Zsolt (Fidesz–KDNP)

Fidesz–KDNP

Képviselő Megyei lista

Pest

Szűcs Lajos (Fidesz–KDNP)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni

Somogy

Gelencsér Attila (Fidesz–KDNP)*

Fidesz–KDNP

-

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Seszták Oszkár (Fidesz–MAGOSZ–NF)

-

-

Tolna

Puskás Imre (Fidesz–KDNP)

-

-

Vas

Kovács Ferenc (Fidesz–KDNP–NF)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni

Veszprém

Lasztovicza Jenő (Fidesz–KDNP)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni

Zala

Manninger Jenő Vilmos (Fidesz–KDNP)

Fidesz–KDNP

Képviselő egyéni
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Egyéni országgyűlési képviselőjelölt megyei jogú városi polgármesterek
Megye

Polgármester neve

OGY képviselővé jelölő
szerv neve

Város

Polgármesteri
jelölő szerv neve

Bács-Kiskun

Zombor Gábor

Fidesz–KNDP

Kecskemét

Fidesz

Békés

Vantura Gyula*

Fidesz–KNDP

Békéscsaba

Fidesz–KDNP–VP

Borsod-Abaúj-Zemplén

Káli Sándor

MSZP

Miskolc

MSZP–SZDSZ

Csongrád

Botka László

MSZP

Szeged

MSZP–SZDSZ

Lázár János

Fidesz–KDNP

Hódmezővásárhely

Fidesz–MDF

Fejér

Kálmán András

MSZP

Dunaújváros

MSZP

Győr-Moson-Sopron

Borkai Zsolt*

Fidesz–KNDP

Győr

Fidesz–KDNP

Hajdú-Bihar

Kósa Lajos

Fidesz–KDNP

Debrecen

Fidesz

Heves

Habis László*

Fidesz–KNDP

Eger

Egri Lokálpatrióták Egylet

Jász-Nagykun-Szolnok

Szalay Ferenc

Fidesz–KNDP

Szolnok

Fidesz–KDNP

Komárom-Esztergom

Bencsik János

Fidesz–KDNP

Tatabánya

Fidesz

Nógrád

Székyné Sztrémi
Melinda*

Fidesz–KNDP

Salgótarján

Fidesz–KDNP

Tolna

Horváth István

Fidesz–KNDP

Szekszárd

Fidesz–KDNP

Vas

Ipkovich György

MSZP

Szombathely

MSZP–SZDSZ

Zala

Gyimesi Endre

Fidesz–KDNP

Zalaegerszeg

Fidesz–KDNP–NF

* jelenleg nem parlamenti képviselők
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Helyzetkép
kai szerepre. (Lásd a 2. táblázatban az egyéni
országgyűlési képviselőjelölt megyei jogú városi
polgármesterekről szóló kimutatást.)

Fővárosi kerületi polgármesterek
A 23 fővárosi kerületi polgármester közül a
most zárult parlamenti ciklusban héttel találkozhattunk, közülük hatan indulnak ismételten az országgyűlési mandátum megszerzéséért: három szocialista (Molnár Gyula, a XI.,
Tóth József, a XIII. és Mester László, a XVIII.
kerület vezetője) és három fideszes (Nagy Gábor Tamás, az I., Rogán Antal, az V. és Pokorni Zoltán, a XII. kerület első embere) polgármester. Egyedül Hajdu Lászlót, a XV. kerület
szocialista polgármesterét nem indította újra
a pártja, noha négy cikluson keresztül mindig
győzött egyéni választókerületében. (Ennek a
ciklusnak a sajátossága, hogy három kerületi
polgármester – a VII. kerületi Hunvald György
2006. szeptember 30-tól; a IX. kerületi Gegesy
Ferenc 2008. szeptember 14-től és a XX. kerületi
Szabados Ákos 2009. április 6-tól – lemondott
parlamenti mandátumáról.)


3. táblázat
Egyéni országgyűlési képviselőjelölt
fővárosi kerületi polgármesterek
Kerület
I.

Polgármester

OGY képviselővé   Polgármesterré
jelölő szervezet
jelölőszervezet

Nagy Gábor Tamás

Fidesz–KNDP

Fidesz–KDNP

III.

Bús Balázs*

Fidesz–KNDP

Fidesz–KDNP

V.

Rogán Antal

Fidesz–KNDP

Fidesz–KDNP

VIII.

Kocsis Máté*

Fidesz–KNDP

Fidesz–KDNP

XI.

Molnár Gyula

MSZP

MSZP–SZDSZ

XII.

Pokorni Zoltán

Fidesz–KNDP

Fidesz–KDNP

XIII.

Tóth József

MSZP

MSZP

XVI.

Kovács Péter*

Fidesz–KNDP

Fidesz–MDF–
MIÉP–VP

XVII.

Ríz Levente*

Fidesz–KNDP

Fidesz–KDNP

XVIII.

Mester László

MSZP

MSZP

A kerületi polgármesterek közül további négy
(Bús Balázs, a III., Kocsis Máté, a VIII., Kovács
Péter, a XVI. és Ríz Levente, a XVII. kerület vezetője) indult a parlamenti választásokon, mindannyian a Fidesz–KDNP jelöltjeként.
Így mindösszesen tíz fővárosi kerületi polgármester – az összes kerületi polgármester
43 százaléka – igyekszik egyéni választókerületben parlamenti mandátumhoz jutni, akárcsak négy, illetve nyolc esztendővel ezelőtt, bár
a személyeket tekintve csupán hatan tesznek
ismételt kísérletet a kettős képviselet elnyerésére. (Lásd a 3. táblázatban az egyéni országgyűlési képviselőjelölt kerületi polgármesterekről szóló kimutatást.)

Városi polgármesterek
Az Országgyűlésben ülő városi polgármesterek közül 23-an ismételten kísérletet tesznek
az újraválasztásukra. Közülük 13-an (Tállai
András, Mezőkövesd; Nógrádi Zoltán, Mórahalom; Tasó László, Nyíradony; Tiba István,
Balmazújváros; Meggyes Tamás, Esztergom;
Hadházy Sándor, Visegrád; Czira Szabolcs,
Nagykőrös; Szászfalvi László, Csurgó; Tilki
Attila, Fehérgyarmat; Potápi Árpád, Bonyhád; Németh Zsolt, Vasvár; Bóka István Balatonfüred és Kovács Zoltán Pápa) ismételten
a Fidesz–KDNP jelöltjeként indultak. A parlament jelenlegi ellenzéki kereszténydemokrata
frakciójában ülő Nógrádi László, Lenti polgármestere – miután nem őt indította a Fidesz
pártszövetség – függetlenként tesz kísérletet
parlamenti mandátumának megőrzésére.
A szocialista kisvárosi polgármesterek közül kilencen (Perjési Klára, Gyula; Karsai József, Battonya; Szitka Péter, Kazincbarcika;
Bedő Tamás, Csongrád; Buzás Péter, Makó;
Tóth József, Polgár; Érsek Zsolt, Hatvan; Gedei József, Jászberény és Schwartz Béla, Ajka)
indultak újból, hogy országgyűlési képviselői

* jelenleg nem parlamenti képviselők
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mandátumot szerezzenek. Több ismert kétfunkciós szocialista polgármester (Páva Zoltán, Komló; Szirbik Imre, Szentes; Zatykó János, Komárom; Tittmann János, Dorog és Both
János, Vác) nem indult egyéni választókerületben parlamenti mandátum szerzésért.
A parlamentbe törekvő – jelenleg mandátum nélküli – tizenegy városi polgármester
közül négyen a Fidesz–KDNP jelöltjei. Közülük Arnóth Sándornak (Püspökladány) és Pogácsás Tibornak (Monor) már többszörös országgyűlési képviselői tapasztalata van, míg
Földi László (Cegléd) és Patay Vilmos (Dombóvár) először kísérletezik.
Az MDF jelöltjeként három városi polgármester indul egyéni választókerületben parlamenti mandátumért: közülük a demokrata
fórumos Juhász Zoltán (Nagykálló) már négy
évvel ezelőtt is kísérletet tett az MDF–Összefogás Megyénkért közös jelöltjeként, míg a szabad demokrata Nagy Béla (Medgyesegyháza)
korábban az SZDSZ–jelöltként vett részt a parlamenti választásokon és a független polgármester Németh Károly (Cigánd) szerzett jelöltséget a pártnak.
Az MSZP új jelöltjei között két, eddig parlamenti mandátumért nem küzdő városi polgármesterrel találkozhatunk: az első ciklusos
szocialista Szentgyörgyi József (Halásztelek) és
a függetlenként jegyzett Feigli Ferenc (Barcs)
személyében.
Nógrádi Lászlón kívül még két városi polgármester indult független jelöltként: Czuczi Mihály
(Kunszentmárton), aki legutóbb SZDSZ–MSZP-jelöltként lett polgármester és korábban szabad demokrata jelöltként vett részt a parlamenti választásokon, és az első polgármesteri ciklusát töltő,
független Rozgonyi Attila (Tiszavasvári).
Így mindösszesen 34-en, a kisvárosi polgármesterek 11 százaléka igyekszik egyéni
választókerületben parlamenti mandátum-

Helyzetkép


4. táblázat
Egyéni országgyűlési képviselőjelölt városi polgármesterek
Megye

hoz jutni. Minden harmadik induló kisvárosi polgármester jelenleg nem tagja az Országgyűlésnek.
(Lásd a 4. táblázatban az egyéni
országgyűlési képviselőjelölt városi polgármesterekről szóló kimutatást.)

Polgármester

Város

Párt

Perjési Klára

Gyula

MSZP

Karsai József

Battonya

MSZP

Nagy Béla*

Medgyesegyháza

MDF

Szitka Péter

Kazincbarcika

MSZP

Németh Károly*

Cigánd

MDF

Tállai András

Mezőkövesd

Fidesz–KDNP

Községi polgármesterek

Nógrádi Zoltán

Mórahalom

Fidesz–KDNP

Bedő Tamás

Csongrád

MSZP

Buzás Péter

Makó

MSZP

Tasó László

Nyíradony

Fidesz–KDNP

Arnóth Sándor*

Püspökladány

Fidesz–KDNP

Tóth József

Polgár

MSZP

Tiba István

Balmazújváros

Fidesz–KDNP

Heves

Érsek Zsolt

Hatvan

MSZP

Jász-NagykunSzolnok

Gedei József

Jászberény

MSZP

Czuczi Mihály*

Kunszentmárton

független

KomáromEsztergom

Meggyes Tamás

Esztergom

Fidesz–KDNP

Pogácsás Tibor*

Monor

Fidesz–KDNP

Hadházy Sándor

Visegrád

Fidesz–KDNP

Szentgyörgyi József*

Halásztelek

MSZP

Földi László*

Cegléd

Fidesz–KDNP

Czira Szabolcs

Nagykőrös

Fidesz–KDNP

Szászfalvi László

Csurgó

Fidesz–KDNP

Feigli Ferenc*

Barcs

MSZP

Rozgonyi Attila*

Tiszavasvári

független

Juhász Zoltán*

Nagykálló

MDF

Tilki Attila

Fehérgyarmat

Fidesz–KDNP

Potápi Árpád

Bonyhád

Fidesz–KDNP

Patay Vilmos*

Dombóvár

Fidesz–KDNP

Vas

V. Németh Zsolt

Vasvár

Fidesz–KDNP

Veszprém

Schwartz Béla

Ajka

MSZP

Bóka István

Balatonfüred

Fidesz–KDNP

Kovács Zoltán

Pápa

Fidesz–KDNP

Nógrádi László

Lenti

független

A legnagyobb változatosság a községi polgármester képviselőjelöltek tekintetében figyelhető meg.
A most záruló parlamentben tevékenykedő hét községi polgármester közül hatan ismételten
kísérletet tesznek újraválasztásukra. A Fidesz–KDNP jelöltjeként öt (Bodó Imre, Tiszasziget;
Tóth Gábor, Bag; Móring József
Attila, Somogyvár; Simon Miklós,
Nyírbogát és Vígh László, Felsőrajk), míg a szocialistáktól Vécsi
István (Ricse) községi polgármester indul. Nem vesz részt ismételten a parlamenti megméretésben
Laboda Gábor, Üröm polgármestere, aki 2002-től kettős funkcióban volt.
Összesen 21 olyan községi polgármester indul a parlamenti választáson, aki jelenleg nem tagja a törvényhozásnak. Közülük
legtöbben, hatan a Fidesz–KDNP
jelöltjei (Balázs József, Nagyréde; Boldog István, Kétpó; Bábiné
Szottfried Gabriella, Sződliget;
Vécsey László, Szada; Hoffman
Pál, Tököl és Karakó László, Gávavencsellő). Új párt új jelöltjeiként vesz részt a választásokon a
Lehet Más a Politika (LMP) szí-

Baranya
Bács-Kiskun
Békés

Borsod-AbaújZemplén

Csongrád

Fejér
Győr-MosonSopron
Hajdú-Bihar

Nógrád
Pest

Somogy
SzabolcsSzatmár-Bereg

Tolna

Zala

neiben induló négy községi polgármester (Bihi Miklós, Vizsoly;
Ivády Gábor, Ivád; Koleszár Sándor, Hollóháza és Nagy Sándor,
Vértesszőlős). Ugyancsak új a három MDF-jelölt (Habjánecz Tibor, Geresdlak; Borsos László,
Bodony és Balogh Árpádné, Szakály). Mindössze öt jelöltet állított a monoki polgármester által létrehozott Összefogás Párt
(ÖP), viszont közülük három falusi polgármester: Mali Zoltán
(Drávapiski), Hajdu János (Hernádkak) és a pártelnök, Szepesi
Zsolt (Monok). Az MSZP a községi
polgármesterek közül csupán két
új jelöltet állított: András István
(Harta) és Hopka András (Tiszacsécse). Mindössze egy községi
polgármester található a Munkáspárt jelöltjei között: Gulyás
János (Borsodbóta). Ugyancsak
egy a Magyarok Egymásért Szövetsége (MESZ): Daróczy Pál (Barabás) és egy a Somogyért: Kövér István Attila (Nagyszakácsi)
jelöltjei között.
A 27 köz ségi polgármes ter képviselőjelölt csaknem 80
százaléka most tesz kísérletet
először a parlamenti mandátumszerzésre. Mindenképpen
új jelenség, hogy a képviselőségre törekvő polgármesterek
csaknem egyharmada (31,4%)
községi településvezető. (Lásd
az 5. táblázatban az egyéni országgyűlési képviselőjelölt községi polgármesterekről szóló kimutatást.)

* jelenleg nem parlamenti képviselők
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5. táblázat
Egyéni országgyűlési képviselőjelölt községi polgármesterek
Megye

Név

Község

Párt

Baranya

Habjánecz Tibor*

Geresdlak

MDF

Mali Zoltán*

Drávapiski

Összefogás

András István*

Harta

MSZP

Hajdu János*

Hernádkak

Összefogás

Gulyás János*

Borsodbóta

Munkáspárt

Bihi Miklós*

Vizsoly

LMP

Koleszár Sándor*

Hollóháza

LMP

Vécsi István

Ricse

MSZP

Szepesi Zsolt*

Monok

Összefogás

Bodó Imre

Tiszasziget

Fidesz–KDNP

Borsos László*

Bodony

MDF

Ivády Gábor*

Ivád

LMP

Balázs József*

Nagyréde

Fidesz–KDNP

Jász-Nagyunk-Szolnok

Boldog István*

Kétpó

Fidesz–KDNP

Komárom-Esztergom

Nagy Sándor*

Vértesszőlős

LMP

Bács-Kiskun

Az önkormányzati vezető
Hat párt talált olyan polgármestert, aki vállalta a kettős képviseparlamenti 
let megszerzésével kapcsolatos
képviselőjelöltek 
kampányt, így az MDF-nek hat, az
politikai megoszlása
A parlamentbe igyekvő 100 első számú önkormányzati vezető (polgármester, közgyűlési elnök) több mint fele (59%)
Fidesz–KDNP-jelölt, ami egyben azt is jelenti, hogy a legnagyobb ellenzéki pártszövetség
minden harmadik egyéni képviselőjelöltje egyben önkormányzati vezető. Az önkormányzati vezető parlamenti
képviselőjelöltek 22 százaléka szocialista, így az összes
MSZP-képviselőjelölt 12,5 százaléka önkormányzati elkötelezett. A parlamentbe törekvő
harmadik, valamennyi egyéni választókerületben jelöltet
állító párt, a Jobbik által indított képviselőjelöltek között
önkormányzati vezetőt nem
találunk, mint ahogy a Civil
Mozgalom (CM) jelöltjei között sem.

Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén

Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves

Nógrád
Pest

Somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tolna

Bábiné Szottfried Gabriella*

Sződliget

Fidesz–KDNP

Vécsey László*

Szada

Fidesz–KDNP

Tóth Gábor

Bag

Fidesz–KDNP

Hoffman Pál*

Tököl

Fidesz–KDNP

Móring József Attila

Somogyvár

Fidesz–KDNP

Kövér István Attila*

Nagyszakácsi

Somogyért

Karakó László*

Gávavencsellő

Fidesz–KDNP

Simon Miklós

Nyírbogát

Fidesz–KDNP

Daróczy Pál*

Barabás

MESZ

Hopka András*

Tiszacsécse

MSZP

Balogh Árpádné*

Szakály

MDF

Vas
Veszprém
Zala

Vígh László

Felsőrajk

Fidesz–KDNP

* jelenleg nem parlamenti képviselők
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LMP-nek négy, az ÖP-nek három,
a MESZ-nek egy, a Munkáspártnak
egy és a Somogyért tömörülésnek
ugyancsak egy polgármester képviselőjelöltje van. A politikai értelemben véve a legnagyobb változás, hogy az SZDSZ nem állított
jelöltet, hiszen négy évvel ezelőtt
még 26 szabad demokrata polgármester indult az országgyűlési képviselőségért. (Lásd a 6.
táblázatot az egyéni országgyűlési
képviselőjelölt első számú önkormányzati vezetőkről szóló összesítést a jelölő szervek szerinti csoportosításban.)

Az önkormányzati 
vezetők területi 
megoszlása
A polgármester képviselőjelöltek
megoszlása nem csupán a pártok
között mutatott jelentős eltérést,
hanem különböző mértékű volt

6. táblázat
Egyéni országgyűlési képviselőjelölt első számú
önkormányzati vezetők a jelölő szervek szerinti csoportosítása
Típus

Fidesz–
KDNP

MSZP

MDF

LMP

Egyéb
párt

Független

Összesen

Megyei önkormányzat

13

1

-

-

-

-

14

Megyei jogú város

11

4

-

-

-

-

15

Fővárosi kerület

7

3

-

-

-

-

10

Város

17

11

3

-

-

3

34

Község/nagyközség

11

3

3

4

6

-

27

59

22

6

4

6

3

100

Összesen

Helyzetkép

O Közép-Magyarország ( db) O Dél-Dunántúl ( db)
O Dél-Alföld ( db) O Észak-Magyarország ( db)
O Közép-Dunántúl ( db) O Nyugat-Dunántúl ( db)
O Észak-Alföld ( db)

az egyes megyék szerinti megoszlásuk is. A
megyék közül szám szerint a legtöbb polgármester () Borsod-Abaúj-Zemplén megyében indult a parlamenti választáson. Érdekesség, hogy a . választókerületben három
polgármester (Koleszár Sándor – ; Németh Károly –  és Vécsi István – )
is mérkőzik a mandátumért.
Jelentős volt még a polgármesterek részvétele a képviselő-választásokon Pest () és
Szabolcs-Szatmár-Bereg () megyékben. Ezzel szemben mindössze egy polgármester
vett részt jelöltként egyéni választókerületben Fejér, Győr-Moson-Sopron és Nógrád
megyében.
Ha az adott megyében indult képviselőjelöltekhez viszonyítjuk a polgármesterek részvételét, akkor megállapítható, hogy átlagosan
minden tízedik jelölt egyben polgármester is.
A legmagasabb arányú a polgármesteri részvétel Heves (,), Tolna (,), Csongrád
(,), Somogy (,) és Borsod-Abaúj-

Zemplén (,) megyében. Míg a legkisebb
arányú az aktivitása az első számú településvezetőknek Győr-Moson-Sopron (), Fejér
(,) és Bács-Kiskun (,) megyékben.
Ha regionális bontásban vizsgáljuk a polgármesterek részvételi arányát az egyéni jelöltek között, akkor a legnagyobb aránnyal az
Észak-magyarországi régióban (,), míg
a legkisebb aránnyal a Nyugat-magyarországi régióban (,) találkozhatunk. (Lásd a
diagramot a polgármester-jelöltek regionális megoszlásáról)
A rövid elemzésből is kitűnik, hogy a kettős
képviseletre törekvő önkormányzati vezetők alapvetően a parlamenti pártok köréből () kerültek ki, a kisebb pártok nem, vagy alig tudtak polgármestert indítani jelöltjükként. Megállapítható
még, hogy az egyéni jelöltek körében lényegesen
növekedett a községi polgármesterek részvétele.
A kiemelt szerepet betöltő önkormányzati vezetők országos nagypolitikai indulási lehetőségeit figyelembe véve érdekes lesz az őszi önkormányzati választás, hogy mennyiben tekinthető
önkéntes visszavonulásnak egy-egy országosan
is ismert helyi politikus háttérbe szorulása, vagy
az adott párt kíván más személyekkel megjelenni majd az önkormányzati választáskor.
'

Még nincs válasz

A polgármesterjelöltek regionális
megoszlása
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Lapunk előző számában foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy . január től változtak a polgármesteri költségátalány elszámolásának szabályai. Szövetségünk ígéretet tett arra, hogy az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása érdekében az APEH-hez fordul.
A TÖOSZ az APEH jogi és koordinációs főosztálya vezetőjének címzett levelében állásfoglalást kért a tekintetben, hogy ténylegesen milyen költségeket,
kiadásokat lehet figyelembe venni a polgármesteri költségátalány elszámolásánál. Levelünkre azonban a mai napig nem kaptunk választ.
Az APEH állásfoglalását az újságban közölni fogjuk.
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Gazdálkodás

Új számviteli rendszer kell
Szerző: Kovács Róbert és Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium

Idén márciusban egy újabb város, Szigetvár került adósságrendezési eljárás
alá. Miközben az önkormányzatokban dolgozó politikusok, köztisztviselők,
közalkalmazottak, az önkormányzatokkal foglalkozó szakértők döntő többsége súlyos problémákat lát a rendszer működésében, a tömeges önkormányzati csődök elmaradnak. Ennek okairól kérdeztük Jókay Károlyt a chicagói születésű magyar szakértőt, a CEU oktatóját, aki jelentős nemzetközi
tapasztalattal rendelkezik.
– Mi vezetett ahhoz, hogy Szigetvárnak
adósságrendezési eljárást kellett kérnie?
– Még korai okokról, okozatokról beszélni.
Szigetvár mérete, térségi feladatai, valamint
kórháza miatt különösen tanulságos eset lesz,
amelyből fontos, akár jogalkotói következtetéséket is le lehet majd vonni, de csakis alapos tanulmányozás után.
– Elkerülhető lett volna a csőd?
– A rossz döntéseket el lehet kerülni józan
ésszel, s ha a hatályos számviteli és gazdasági
előírásokat betartják. Az eddigi mintegy 30
adósságrendezési eljárás harmada azonban
állami intézkedésnek köszönhető (áfa vis�szaigénylés, támogatások visszavonása stb.),
további harmada elveszített per, beszállítóval való disputa miatt jött létre. Az utolsó harmad pedig rossz, esetleg bűncselekménnyel határos tevékenységnek, valamint
átgondolatlan garanciáknak, beruházásoknak köszönhető. Semmi esetre sem szabad
az önhikis helyzetekkel összetéveszteni az
adósságrendezéseket.
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– Viszonylag ritkák az önkormányzati csődök, a mi kutatásaink szerint a felek egymásra kacsintása miatt. Ön szerint így jobb,
vagy be kellene jelenteni a csődöt?
– Én is azt látom, a csődbejelentést addig
kerülik, ameddig csak lehet. S a szankciók hiánya miatt a számlavezetőnek, hitelezőnek,
önkormányzatnak és beszállítónak is érdeke,
hogy cinkostársként titokban tartsák a gondokat, s csendben állapodjanak meg. Az Állami
Számvevőszék tanulmányai a „látens csődök”
vagy rejtett csődök százairól írnak.
– Hogyan érinti az eljárás a közszolgáltatókat, Szigetvár lakosságát?
– Éppen a kötelező feladatokat, a közigazgatást és közszolgáltatásokat védi a törvény,
s a csődgondnok fő feladata a működőképesség helyreállítása és tartós biztosítása a válságköltségvetés révén.
– Tulajdonképpen az eset a közszektor egészének finanszírozásáról állít ki bizonyítványt, nem?
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– Ilyen messze nem mennék el, inkább az
önhikiről állít ki negatív bizonyítványt. Ám
egyértelmű, hogy a számviteli fegyelem, a kötelezettségvállalás formai és gyakorlati korlátozásával, valamint a transzparenciával vannak
komoly gondok. S nem utolsósorban, nem is
tudjuk felmérni a késve fizetések szintjét, mert
erről egyik oldal – sem beszállító, sem önkormányzat – sem nyilatkozik szívesen.
– Úgy tűnik, hogy az idei év több súlyos pénzügyi kockázatot ígér, melyek ezek, és hogyan
hatnak?
– Az első kockázat a helyi gazdaságok további
zsugorodása, a HIPA (helyi iparűzési adó) bevételek csökkenése, valamint az egyéb helyi adókat
fizetni képes adóalanyok még gyengébb anyagi
helyzete. Vagyis a kommunális adó, gépjárműadók fizetési hajlandósága is csökkenhet. Továbbá,
a gazdaság szürkülésével a majdani SZJA visszaosztás sem jelent stabilitást. Egy fontos további
veszély: a semmittevés, vagyis, ha az önkormányzati rendszert továbbra sem alakítják át.
– Jelentősen nőtt az önkormányzatok eladósodása, kötvény kibocsátása. Nem veszélyes ez?
– Tudomásom szerint a nagy hitelboomnak vége, a hosszú távú összadósság alig közelíti meg az 1000 milliárd forintot. A nettó
adósság kevesebb, mert több mint 500 milliárdot tartalékol a szektor. Veszélyesebb az,
ami láthatatlan: mennyi kezességet, garanciát, váltót stb. vállalt a szektor, annak mi a fedezete, s milyen mennyiség fog „bedőlni” az
adósságon felül?
– Sok önkormányzat tartalékolt forrásokat,
amelyeket talán éppen idén kívánnak felhasználni. A tartalékolás ugyanakkor pénzügyi értelemben szintén kockázatokat rejt,
hiszen a felvett CHF-, Euro-hitelek, kibo-
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csátott kötvények, forint alapú megtakarítások árfolyam kockázatát az önkormányzat viseli.
– A szektor egyes szereplői gyakorlatilag
deviza- és kamatspekulációval foglalkoznak,
amikor alacsonyabb kamatozású devizahiteleket vesznek fel. Húsz évre előre nem látja
senki az árfolyamok és kamatok mozgását, s
ez nem is önkormányzati szerep, feladat. Van
sikeres spekuláció és kevésbé sikeres, de a fizetendő adósságszolgálat fedezetét forintban
állítják elő, s ezért a józan ész szerint is forintban kellene forráshoz jutni. Nem kell betiltani
az ilyesmit, bár 1995-ben az USA egyik leggazdagabb önkormányzata, a kaliforniai Orange
megyei, csődbe ment, pont azért, mert rossz
irányba mozdultak el a rövid és hosszú lejáratú kölcsönök kamatai, és egy egyébként is
tiltott spekulációba belebukott a működési
alapja is. Ezt nem kellene utánozni.
– Láthatatlan önkormányzati kockázatokról beszélt, mint váltók, garanciák és kezességvállalások. Miért mondja, hogy láthatatlanok és kockázatosak?
– Az adott garanciákkal szemben nem tartalékolnak az önkormányzatok, nem számít
a potenciális kifizetés a hitelfelvételi limit
kiszámításában, valamint nem egyértelmű,
milyen kockázatot vállal egy önkormányzat,
amikor saját vagy akár más cégeknek nyújt
garanciát. A bemutatóra szóló váltó sorsa
is bizonytalan, mert a hitelező személye ismeretlen lehet, ha azt továbbadják. Ezen kívül, egy kötelező feladat ellátása esetében a
garancián túl az önkormányzatnak szolgáltatási kötelezettsége is van, tehát nem csak
pénzügyi kockázatot vállal, ha mondjuk, egy
vízműnek nyújt garanciát, hanem a vízmű
csődje esetében a szolgáltatási kötelezettség
is veszélybe kerül.

– Új számviteli rendszer kell, valamint költségvetési struktúra, amely láthatóvá tesz minden kötelezettséget és elmaradt bevételt. Továbbá, be kell tiltani a működési hiteleket,
amelyek gyakorlatilag évről évre görgetik a
deficitet. Mindez persze csak akkor eredmé– Végezetül: az ön véleménye szerint me- nyes, ha a feladatokat és forrásokat egyeztetik
lyek a legsürgősebb teendők az önkor- a kapacitásokkal s a szükségletekkel. Gyakormányzatok finanszírozásának átalakítá- latilag sok mindent a nulláról kellene kezdeni, akkora az elmaradás.
sában?


– A fel nem mért pénzügyi kockázat következményeiként várhatóak-e az önkormányzati csődök?
– Igen, de nem biztos, hogy láthatóak lesznek,
mert mindenkinek érdeke titokban tartani.

Van-e helyi adó az iparűzésin túl?
Az ingatlanvagyon adóztatása az önkormányzatoknál
Szerző: Gazsó István és Kovács Róbert, Helyi Obszervatórium

A települési önkormányzatok számára a helyi adózásról szóló törvény különféle helyi kivetésű, és így saját bevételt növelő adónemet határoz meg. Közülük – országos viszonylatban – a helyi iparűzési adóból származó bevételek a legjelentősebbek, 2007-ben az összes helyi adó 86 százalékát tették ki.
A fennmaradó adónemek közül ezúttal a lakossági és a vállalkozói vagyont
adóztató építményadót, telekadót, valamint a kommunális adót kivető önkormányzatok összetételét vizsgáljuk, a rendelkezésünkre álló legutolsó
(2007-es) adatok segítségével.
Ezek az adók összességében a helyi adóból
származó önkormányzati bevételek 14,2 százalékát teszik ki, vagyis 71,8 milliárd forintnyi
bevétel származik belőlük. Így az iparűzési adó
kiváltása nem várható e forrásból, összességében azonban jelentős bevételtömegről van
szó. Érdemes emlékeztetni arra a problémára, hogy miközben a törvény érték- és méretarányos adóztatást tesz lehetővé, a telek- és az
építményadó esetében csupán az utóbbi terjedt el, miközben a szakmai közvélemény az
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Az ingatlanvagyon adóztatásából származó helyi adóvételek aránya
az összes helyi adóbevételen belül (településtípusonként, 2007, %)
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értékalapú adóztatást támogatná, mindenekelőtt annak igazságosabb, a felhalmozott vagyonnal – és így a fizetőképességgel – erősebb
kapcsolata miatt. Az önkormányzatok két évtizedes gyakorlata mégis racionálisnak mond-
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ható. Az, hogy az önkormányzatok viselkedése mennyire racionális, jól mutatja, hogy a
központi kormányzat – amelynek sok önkormányzatnál lényegesen komolyabb jogi szakapparátus áll rendelkezésére – évek óta hiába
küzd a probléma megoldásával. Az önkormányzatok viselkedését jellemzi, hogy sokan
a mai napig a vagyon adóztatásának legegyszerűbb formáját, a kommunális adót választják,
amely a vagyonnak nem csupán az értékétől
függ, hanem a méretétől is.

Adóbevételek településtípusok szerint
Az ingatlanvagyon adóztatását szolgáló helyi adók bevételei a községek (, az öszszes helyi adóforintból) mellett a fővárosi kerületek adóbevételei esetében (,)
képvisel az átlagosnál magasabb arányt, míg
a városokban és különösképp a megyei jogú
városokban az országos átlag alatt marad e
bevételek aránya. Meg kell említeni, hogy
a fővárosi kerületek esetében a helyi adók
– a főváros és a kerületek közötti – megosztása is szerepet játszik e jelenségben, vagyis az, hogy az iparűzési adó bevétele megoszlik a főváros és a kerületek között, míg
más adónemek bevételei a kerületeket illetik. Más különbségek is vannak. A két települési körben, tehát a községek és a fővárosi kerületek esetében a vagyonadók más
és más típusa jellemző. A kerületek inkább
építményadót vetnek ki, amit a differenciált ingatlanállomány és a nagyobb apparátus
is indokolhat. Az alapterület szerint kivetett adó az igazságosabb adóztatás benyomását kelti. Valójában a nagyobb lakásokban lakókat (a nagyobb családokat) bünteti,
de érzéketlen az ingatlan elhelyezkedéséből
(Rózsadomb vagy Soroksár) és minőségéből
(családi ház vagy panelépület) adódó különbségekre. Ezzel szemben a falvak, közsé-
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gek adóztatása a kommunális adó felé tolódik el, amely nagyjából azonos közterhet ró
az ingatlantulajdonosokra, helyben élőkre,
illetve a vállalkozásokra. Kivetése egyszerű,
amit az ingatlanállomány homogenitása, a
helyi igazságérzet is indokolhat.
Az országban -ben keletkezett ,
milliárd forintnyi (nem iparűzési adóból
származó) helyi adó csaknem harmada keletkezett a fővárosban, hasonló arány a városokban, míg a községekben csupán a 
százaléka, amely jóval alacsonyabb arány,
mint amit a községek a lakásállományon,
illetve a lakosság létszámán belül képviselnek. Tehát a községek adóztatatása nem
csak az iparűzési adó tekintetében visszafogottabb – amit indokolhatna a gazdasági
tevékenység erősebb városi koncentrációja
–, hanem még a minimális lakossági, vállalkozói hozzájárulás is mérsékeltebb. Sokkal óvatosabbak a községek vezetői, amikor
hozzájárulást kérnek a helyi közösségi feladatok ellátásához.

A három adónemet kivető
települések közötti különbségek
Az összes adóforint háromnegyede származott építményadóból, amely így a legjelentősebb tételt adja a három kiemelt adónem közül.
Az építményadó még ennél is dominánsabb a
megyei jogú városoknál (), valamint a fővárosi kerületeknél (). Ezzel szemben a községi kör településeire befolyó összegnek csak
a , százalékát adja, mivel itt – az egyébként
vele komplementer – kommunális adó szerepe
a hangsúlyosabb (). Összességében tehát az
építményadó súlya a helyi vagyonadók között
arra vezethető vissza, hogy a városi önkormányzatok ezen adónem filozófiájában, bevételi lehetőségeiben találták meg leginkább a céljaikhoz vezető utat. Ezek mögött a döntések mögött
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Helyi vagyoni jellegű adóbevételek országos 
toplistája egy lakosra  (2007, e. Ft/fő)
Egy lakosra eső
Település neve
Település 
típusa
adóbevételek, 
e. Ft fő
Balatonmáriaközség
182,4
fürdő
Berente
község
136,4
Kékkút
község
105,4
Alsómocsolád
község
87,8
Szántód
község
86,9
Zamárdi
nagyközség
83,3
Balatonszepezd
község
64,2
Balatonszemes
község
63,0
Balatongyörök
község
62,5
Balatonszárszó
nagyközség
60,1

azonban ritkán húzódnak meg előkalkulációk,
hatásvizsgálatok, inkább minták követése vagy
egyéb preferenciák a jellemzőek.

A vagyonadókból befolyó bevételek
megyék szerint
A helyi vagyonadók bevételeinek megyénkénti
rangsorát az összes bevétel szerint – nem meglepő módon – Budapest vezeti, amely kerületei
révén az országban képződött teljes tömeg 35
százalékát teszi ki. A fővárosban azonban nem
ezek az adónemek, hanem az iparűzési adó jelenti az igazi bevételforrást, amit jól szemléltet, hogy e három adónemnek az összes helyi
adón belül képzett arányát mutató listán csak
a tizenhetedik.
A vagyonadók a helyi adóztatáson belüli súlyuk
alapján a három dunántúli megyében a legjelentősebbek: sorrendben Somogy, Veszprém és Baranya
megyében. Somogy és Veszprém megye nem csupán vagyonadónak a helyi adóbevételeken belüli
aránya alapján található a rangsor első harmadában, hanem a vagyonadó-bevételek abszolút ös�szege szerint is. Mindez jól jelzi, hogy ezekben a

megyékben a helyi adóztatás összességében kisebb mértékű, hiszen minden helyi adót figyelembe véve az adóbevételek szerinti rangsornak már
csupán a második felében találhatóak. Az összes
helyi adóbevételek megyei listáján a 17. (Somogy),
illetve a 9. (Veszprém) helyet birtokolják. A vagyoni adók nélkül Veszprém megye további egy helyet
csúszik hátra és így 10. a rangsorban.
Fejér és Vas megyék egészen más utat választva, mind nominálisan, mind arányát tekintve
alacsonyan tartják a nem iparűzési adó jellegű
helyi adók mértékét, amely az előbbinél nyilvánvalóan szoros összefüggésben van azzal, hogy
Fejér a harmadik legnagyobb iparűzési adóbevétellel rendelkező megye az országban.
Összességében tehát megfigyelhető egyfajta
komplementer hatás az iparűzési adó és a vagyoni típusú adók között. Ezt a hatást mindenképpen
gyengíti az iparűzési adó dominanciája. Valójában
tehát azokban a térségekben, ahol az iparűzési adó
mellett számottevő a vagyoni adó súlya, egészségesebb, differenciáltabb az adórendszer.

e.Ft/fő) található az első három helyen, míg Székesfehérvárott, valamint Zalaegerszegen nem
találtunk ilyen jellegű adóbevételeket.
A városok és a községek listájáról együttesen elmondható, hogy az élmezőnyben erősen
felülreprezentáltak a Balaton partján fekvő települések. Balatonföldvár (53,5 e.Ft/fő) vezeti a
városok listáját, míg Balatonmáriafürdő (182,4
e. Ft/fő) a községekét. A Balatonnál fekvő városok közül szinte kivétel nélkül mindegyik ott
található a lista élmezőnyében, míg a községeknél a TOP10-ben csak Berente és Alsómocsolád képviseli a nem Balaton környéki településeket. 


Adóztatók toplistája 
településtípusonként
A fővárosban a kerületek joga ezen adónemek
kivetése, itt a Belváros-Lipótvárost (39 e.Ft/fő)
találjuk az élen, csaknem nyolcszor akkora az
egy főre vetített bevétele, mint a lista másik végén található Kispest (5 e.Ft/fő). Érdekesség,
hogy a kerületek ranglistája nem alkalmas arra, hogy jellemző mintázatokat, csoportokat
képezzünk rajta, vagyis az adóforintok mértéke nem áll összefüggésben azzal, hogy az adott
kerület esetleg inkább belvárosi; nagyobb népsűrűségű; avagy nagy az iparűzési adóbevétele.
Egyéb szempontok, helyi politikai prioritások
dönthetnek.
A megyei jogú városok között az egy lakosra
eső vagyoni adóbevétel alapján Veszprém (15,3
e. Ft/fő), Tatabánya (13,8 e. Ft/fő) és Sopron (13,6
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Postapartner Program

A szolgáltatóházakból
a posta sem hiányozhat
Vidéki városainkban ma már az üzlet- és
szolgáltatóházak is megjelennek a nagyvárosok népszerű, hatalmas bevásárlóközpontjai mellett. Ezek alapvetően a
kereskedelemre épülnek, ahol megtalálható többek között bank, gyógyszertár,
fodrász vagy kávézó és persze posta is.
A több mint két éve indult Postapartner Programban a postai feladatok ellátására olyan társas vállalkozások, egyéni vállalkozók is pályáztak, akik számára ez teljesen új tevékenységet
jelentett. A postai szolgáltatás megjelenését tekintve mostanra színes képet mutat: a hagyományos, önálló posta ma is jellemző, azonban
ez sok helyen kiegészül más termékekkel, szolgáltatásokkal, és mind több élelmiszerkereskedésben és más üzletekben is elérhető már.
A Győr-Moson-Sopron megyei Fertődön
a település már néhány éve működő üzletházába települt a posta. Adódott a lehető-

ség, az épület kivitelezője és tulajdonosa, a
Rajt Kft. maga vált postapartnerré is. A bevásárlóközpont Fertőd főútja mentén fekszik, nem messze a kisváros nevezetességétől, az Esterházy-kastélytól. Az üzletház
legnagyobb egysége a CBA áruház, ugyanakkor a vásárlók találnak itt bankot, kávézót,
patikát is. A posta közvetlenül a bejárat mellett kapott helyet, így könnyen elérhető kifelé-befelé menet, kinézetre pedig épp olyan,
mint egy modern bankfiók. Az épületet tágas parkoló veszi körül, így igazán kényelmes a bevásárlás – és ezt már a szomszédos
Ausztriában is jól tudják, hiszen alig néhány
kilométerre van csak a határ.
Mindent egy helyen – szintén ezen ötletből
kiindulva épült Szombathely-Szentkirályon a
szolgáltatóház. Ez a városrész viszonylag távol esik a megyeszékhely központjától, egykor önálló település volt. A családi vállalkozásban működő élelmiszerbolttal szemben, a
forgalmas főút melletti teljesen új épületben
már megnyílt a posta, mellette a virágüzlet és
a fodrászat. Nyárra elkészül a kávézó tágas terasszal, és megújul a parkoló is. A Takács testvérpár, István és Gábor sokéves terve válik ezzel valóra.

Fertőd
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Szombathely-Szentkirály

Napról napra látható, érzékelhető a postahelyek, a postai szolgáltatások fejlődése.
Mindez köszönhető postapartnereinknek is,
hiszen immár több mint 700 postapartnerség működik országszerte. 
K. P.

Arcok

Ha már megvan a rangunk,
nőjünk fel hozzá
Beszélgetés Pergő Margittal, Berhida polgármesterével
Szerző: Szabó Péter Dániel újságíró

Szolgálatnak tekinti a polgármesteri munkát Pergő Margit. Berhida első embere
sokáig a kincstári vagyonigazgatóságnál dolgozott, a korábbi városvezető, Lajosfalvi József halálát követően időközi választások révén került a polgármesteri
székbe 2008 februárjában. Független, s ezt komolyan is veszi. Szakmai alapon
tud és akar tenni a településért.    
– A kincstári vagyonigazgatóságnál, úgymond a háttérben dolgozott. Miért döntött
2008-ban a polgármesterség mellett?
– Az elődöm, Lajosfalvi József betegsége
és halála miatt kényszerhelyzet állt elő Berhidán. Érthető okokból senki nem számított arra, hogy időközi választás lesz. A polgármesterségre sem készült senki. Én sem, hiszen jól
láttam, ez olyan állás, ahol csak piszkálni lehet
az embert. Önkormányzati képviselőként, úgymond, az ellenkező oldalon, kényelmesen piszkálódhattam. Ha nem történik meg elődömmel
a tragédia, minden bizonnyal soha nem lettem
volna polgármester, mert nem is vágytam különösebben a tisztségre. Sokan megkerestek
azonban, hogy induljak a posztért. Felelősséget is éreztem a településért, 1994 óta ugyanis
tagja voltam a képviselő-testületnek, ’98 óta pedig a pénzügyi bizottság, valamint a peremartoni részönkormányzat elnökeként dolgoztam.
Azt gondoltam, a felelős magatartás az, ha addig csak mondtam, hogyan és miképp kellene

csinálni a dolgokat, akkor most megpróbálhatnám a gyakorlatban is. Így hát egyeztettem a
családommal, és belevágtam.
– Ciklus közben nem könnyű átvenni egy város vezetését. Mi volt a legnehezebb?
– Együttesen képviselni a város három, még
ma is különálló részét – Peremartont, Kiskovácsit
és Berhidát. Amikor elvállaltam a polgármesterséget, nem éreztem politikai feladatnak, sokkal
inkább tekintettem rá foglalkozásként, amelynek
eredményességén egy egész város léte, jövője múlhat. Eldöntöttem, ha megválasztanak, akkor számomra onnantól csak egy párt létezik: a Berhida
párt. Úgy vélem, főképp egy kisvárosban, egész
nyugodtan vállalhatja az ember, hogy független,
hiszen előbb-utóbb minden politikai erő belátja,
hogy szakmai alapon tud és akar tenni a településért. Amikor elindultam az időközi választáson,
azt is el kellett döntenem, hogy rövid távra tervezek, netán tovább is akarom folytatni a munkát. Tapasztalva a dolgok lassú menetét, láttam,
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hogy a rövidke, két és fél év alatt nem sikerülhet
mindent véghezvinni. Ezért határoztam úgy, hogy
két ciklust vállalok, addigra olyan szintre juthat
Berhida, hogy emelt fővel adhatom majd tovább
a munkát leendő utódomnak.
– Berhida hatodik éve város, mégis sok itt élő
még ma sem érzi, tudja, mivel jár a cím.
– A legnagyobb fejtörést az okozza, hogy
valójában soha senki nem definiálta, mitől
város egy város. Mihez kell igazodni? Én azt
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Névjegy

Arcok

Pergő Margit Cecília 1950-ben született Pusztaszabolcson, de a család még ugyanabban az évben a Berhida melletti Peremarton-gyártelepre költözött. A helyi Ipari Robbanóanyaggyárban
előbb műszerész szakmunkás bizonyítványt szerzett, majd vállalati ösztöndíjjal gépészmérnöki
diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem nappali tagozatán, később közgazdász szakmérnökit a
Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Ezeken túl okleveles ingatlanközvetítő, felsőfokú beruházási
műszaki ellenőr és közbeszerzési referens. Eddig összesen három munkahelyen dolgozott. A „peremartoni gyár”-ban kezdte, aztán a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz került, ahol először műszaki főelőadó, majd kirendeltségvezető volt Veszprémben, később két évig a Közép-dunántúli
régió igazgatója. Ebben a minőségében ismerte meg három megye kisebb-nagyobb településeinek önkormányzatait és azok munkáját. Berhidán önkormányzati képviselő 1994-től, 1998-tól
a pénzügyi bizottságot és a Peremarton-gyártelepi részönkormányzatot vezette. 2008 februárjától Berhida polgármestere. Elnöke a huszonkét településből álló Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER Egyesületnek.

tartom, ha már megvan a cím, igyekezzünk
felnőni hozzá. Az ehhez szükséges irányokat,
elvárásokat, célokat nekünk kell kijelölni, hiszen mi élünk itt Berhidán.
Nézzük mindezt a gyakorlatban. Jó lenne,
ha rendelkeznénk megfelelő intézményhálózattal, infrastruktúrával. Ezeknek a nyomai szerencsére megvannak a városban.
Úgy vélem, büszkének kell lennünk arra,
amink van. Százszázalékos például a csatornázottság, amit ugyan a helyiek természetesnek vesznek, mégis nagy eredménynek
tartok. Az emberek elsősorban külsőségek
alapján ítélik meg a városiasodás mértékét. Elsősorban a parkok szépségét, a járdák és az utak minőségét nézik. A tavalyi
közmeghallgatáson például vetített prezentációban mutattam be az érdeklődőknek a fejlesztési elképzeléseinket. Amikor
befejeztem az előadást odajött hozzám egy
idősebb férfi, s azt mondta nekem: polgármester asszony, most kezdem érezni, hogy
városiasodunk. Ez nagyon jól esett. Legfőképpen azért, mert szolgálatként fogom
fel a munkámat.
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– Mit jelent ez a mindennapi életben?
– Vegyük a polgármesteri hivatalt. Sarokpont,
hogy az itt dolgozók szolgáltatást nyújtanak, vagyis: az ügyfél az első. Számomra ez egyértelmű, hiszen nem a közigazgatásban és a költségvetésben nőttem fel, hanem itt, a berhidaiak között.
Az embereknek általában nyűg, ha a hivatalba
kell menniük. Ezért szélesítettük a lehetőségeket, hogy az ügyek bizonyos hányadát otthonról,
az interneten keresztül is könnyedén el lehessen
intézni. Ha pedig mindenképp be kell jönni hozzánk, akkor mindezt megfelelő előkészítés után
tegye az állampolgár, hogy jóval kevesebbet kelljen várakoznia. Figyelünk rájuk, segítünk nekik, s
ettől jobban érzik magukat. Fel kell venni a tempót, s a munkát sokszor lassító és drága bürokrácia ellenére kiszolgálni őket. Ezért tervezzük a
legfrissebb nyertes pályázatunk révén az ügyfélfogadás átalakítását is.
– Ezen belül milyen konkrét változtatásokat terveznek?
– A nyár végéig kívül-belül megújul a 25 év
alatt bizony elhasználódott polgármesteri hivatal. Teljes körű akadálymentesítés mellett az elő-
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térben gyors ügyintézésre lesz lehetőség, míg az
irodákban a személyes szférát érintő ügyekkel
foglalkozhatnak a kollégák. Bízom benne, hogy
sokat gyorsul s kényelmesebbé válik így az ügymenet. Az átalakítás része egy nagyobb léptékű városfejlesztési koncepciónak. Korábban egy
400 millió forintos, berhidai szempontból óriásinak mondható, városközpontot érintő rehabilitációs elképzelésünk volt, amelyet forráshiány
miatt elutasítottak, ezért három részre bontottuk a projektet. Most az első ütemre nyertünk
százmilliót, ebből a fentieken kívül az Ady Endre Általános Iskola mögött műanyag borítású,
villanyvilágítással ellátott sportpályát és játszóteret alakítunk ki, és új piacteret is építünk modern kiszolgáló épülettel.
– Több ízben is hangsúlyozta, a fejlesztéseket meg
kell előznie a pontos tervezésnek. Mit ért ezen?
– Abból kell kiindulnunk, hogy az önkormányzatnak minden szinten példát kell mutatnia. Nem újíthatjuk fel engedély nélkül az

Arcok
ingatlanjainkat, még akkor sem, ha apróságról, például az orvosi rendelő bejáratához épített előtetőről van szó. Ha mi nem tartjuk be
a szabályokat, akkor hogyan várhatnánk el a
jogkövető magatartást az emberektől? Másrészt: a kis összegű, néhány milliós fejlesztést
indukáló pályázatokat ugyanúgy meg kell fontolni s elő kell készíteni, mint például másik
oktatási intézményünk, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 250 milliós felújítását. Utóbbira egyébként különösen büszkék vagyunk.
Tavaly szeptember végén kezdte el a munkát
a kivitelező cég. Új belsőt és külsőt kapott az
épület, három tanteremmel, zsibongóval és
könyvtárhelyiséggel bővítettük az intézményt,
s nagyobb lett az étkező is. A hivatalos határidő április 30-a, ám az önkormányzattal napi
kapcsolatban lévő kivitelező cég szerint már
március végére elkészülhetnek. A felújítási
munkálatok egyébként a környezettudatosság szellemében zajlottak, így az átalakítás
része volt a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés és a napkollektorok beépítése. Célunk az
intézmény energiafaló üzemeltetési költségeinek csökkentése alternatív energiaforrások felhasználásával. Az infokommunikációs
akadálymentesítés mellett a mozgásában akadályozott látogatók közlekedését szintáthidalásokkal, az ajtók kiszélesítésével s lift beépítésével próbáljuk megkönnyíteni.
– A település másik iskolája is jelentős fejlesztés előtt áll.
– Így van, több mint 150 millió forint pályázati forrást nyertünk, melyből, úgymond, zöld intézménnyé szeretnénk alakítani az Ady iskolát.
A nyílászárók cseréje, a hőszigetelés és az akadálymentesítés itt is megtörténik majd, de igazodva a pályázati célokhoz, tucatnyi változtatást
tervezünk. Minden tanteremben lesz szelektív
hulladékgyűjtő edény, az összegyűjtött csapa-

dékvizet használjuk a felmosáshoz, illetve a vizesblokkok öblítéséhez. A gyerekek ingyenesen
használható, új kerékpárokat kapnak, s a környezettudatos életre nevelő programsorozatban is részt vehetnek majd. Az iskola profilját
egyébként azzal is bővítettük, hogy a múlt év
szeptemberétől az épület kihasználatlan részébe került át az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mely korábban a szomszédos kultúrházban működött, s 84 gyermek tanul benne.
Hangszigetelt gyakorlószobákat alakítottunk ki
a hangszeres órákhoz, és felújítottuk a rajzoktatásra alkalmas termet. Ez jó a helyi civil szervezeteknek is, amelyek helyhiány miatt sokszor
nem találtak szabad termet rendezvényeikhez a
művelődési házban.
– Eredményesen működik a városban a közmunkaprogram, amelynek módosításáért érvelt a TÖOSZ által indított tapasztalatcsere
program berhidai állomásán is. Miért?
– A kistelepülési polgármesterekkel egyetértettünk abban, hogy szigorítani kell a foglalkoztatás szabályain. Az adott esetben húsz
éve nem dolgozó, s ennél fogva a munkától
elszokott, rendelkezésre állási támogatásban
részesülő emberek ugyanis több és nagyobb
odafigyelést igényelnek, mint a hagyományos
munkavállalók. Ráadásul az önkormányzatoknak nemcsak a munkabér öt százalékát kell
biztosítaniuk, hanem a megfelelő körülményeket (munkaruha, -eszközök stb.) is. Mindezektől függetlenül a száznál is több helyi lakost foglalkoztató Út a munkához programmal
kapcsolatban jó tapasztalataink vannak. Csak
Berhidán tucatnyi 35 év alatti munkavállalót
segített és segít hozzá az általános iskola utólagos elvégzéséhez, a szakképesítés megszerzéséhez. A tavaly sikeresen lebonyolított térburkolói tanfolyam után idén parkgondozói,
külső hőszigetelői, valamint szociális gondozói
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képzést indítunk a városban. Az önkormányzatnak ugyanis nem titkolt célja, hogy saját
beruházásaihoz, fejlesztéseihez az így képzett
szakembereket alkalmazza majd. Ők dolgozni
szeretnének, mi pedig munkát tudunk és akarunk adni. Közös tehát a cél.
– Minden bizonnyal az elmúlt év fejlesztési törekvéseit ismerte el Molnár Csaba, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, aki a közelmúltban példaként állította Berhidát az ország kistelepülései elé.
– Üzenet és biztatás volt ez minden berhidainak. Ha tudjuk, hogy mit akarunk, akkor véghez tudjuk vinni. Büszke vagyok arra, hogy a
pályázataink nagy részét magunk készítettük
elő, s adtuk be, így egyben a hivatali állomány
munkáját is elismerte a miniszter. Lehet, hogy
lassabban megy, mintha profi pályázatíró csapatnak adnánk ki a feladatot, de legalább tudjuk, hogy a város jövőjét érintő ügyeink pontosan hol állnak. 
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PÉNZÜGYEK

hétvégéje

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Lichteinstein és Norvégia támogatásával

A Polgármester Akadémia ötödik, február végi képzési fordulója
pénzügyi jogi témákról szólt. A részvevők előadásokat hallgathattak az önkormányzatok vagyongazdálkodásáról, a költségvetésről, a
zárszámadásról, az adósságrendezésről stb. Az előadók közül Hajós
Anna Lóránt Zoltánnal és Varga Sándorral, az Állami Számvevőszék
vezető tisztségviselőivel készített interjút.

Nem az a baj, hogy sok az önkormányzat, hanem
a differenciálatlan feladat- és hatáskör telepítés
Lóránt Zoltán, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Önkormányzati ésTerületi Ellenőrzési Igazgatóságának főigazgatója, okleveles könyvvizsgáló, címzetes egyetemi
docens, ahelyiönkormányzatok feladatairól, vagyongazdálkodásáról, ennekfolyamatában a hatáskörökről, kötelezettségekről és jogokról tartott előadást.

– Mint az  szakembere, hogy látja az önkormányzatok helyzetét az államháztartásban?
– Az önkormányzatok alkotják az államháztartás legnagyobb, legösszetettebb alrendszerét, amely a   százalékát, az államháztartás összkiadásainak mintegy egynegyedét
foglalja magában. A korábbi tanácsok helyett
létrejött helyi önkormányzatok rendszere kezdetektől magában hordozott több olyan ellentmondást (például az elaprózott településszerkezet és a differenciálatlan, széles feladatrendszer,
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a döntési autonómia és a gazdasági, pénzügyi
feltételek korlátozottsága között), amely a későbbiekben működési zavarokhoz vezetett,
és több kormányzati ciklusban megfogalmazódott a reform igénye.  önkormányzat
van, ennek mintegy fele ezer lélekszám alatti
településen működik. A  településen közel  ezer közintézmény funkcionál az óvodától a múzeumig, az iskolától a kórházig. Ebből
adódóan az önkormányzatoknak óriási részük
van a közfeladat-ellátásban.
– Hol látja a buktatókat, amiken a közszféra „elvérezhet”?
– Nehéz helyzetet okoz, hogy a választások során szinte négyévente cserélődnek a
polgármesterek és a képviselők; többek között a gazdasági bizottság, a pénzügyi bizottság. Sok esetben egy laikus testület próbálja
az állami közfeladatot levezényelni, esetleg
pénzügyjogi ismeretek nélkül. Az ágaza-
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tok – a kötelező önkormányzati feladatokhoz az éves költségvetésben meghatározott
– a normatív hozzájárulást érintő igénylési
jogcímek számát a kezdetben -ról -ra
emelték. Az ágazati érdekek védelmére bevezetett számos, felhasználási kötöttséggel
járó támogatás eredményeként az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatában az igénylési jogcímek száma mára
 felett van. Ezek működtetése az évente
változó szabályok miatt bürokratikus, az alkalmazásuk és ellenőrzésük is indokolatlan
többletköltséggel jár. Érdekellentét feszül a
helyi és a körzeti (térségi) feladatok működtetésében. A közszolgáltatások felét-kétharmadát más településeken élők veszik igénybe,
eszköztelen a térségi feladatok szervezésért
felelős középszint (a megyék elsősorban intézményfenntartói szerepre kényszerülnek
– romló pénzügyi feltételek mellett). Az önkormányzati rendszer belső ellentmondásai
között a megyei jogú városok, megyei önkormányzatok közötti párhuzamosságok, a főváros és a kerületek közötti feszültségeket
okozó számos megoldatlan hatásköri kérdés említhető.
– S ott vannak még a jelentős számú önkormányzatok…
– A helyi önkormányzati rendszer strukturális gondjai nem az önkormányzatok nagy
számából, hanem a differenciálatlan feladatés hatáskör telepítésből és a rendszer egyes
elemeinek összehangolatlanságából adódnak.
Az elaprózott településszerkezetből adódó
hátrányok megszüntetésére, a széles körű
feladat- és hatáskörből eredő ellentmondás
ellensúlyozására az önkéntes társulás intézménye – bár a jogi lehetőség folyamatosan
rendelkezésre állt – nem eredményezett mélyreható változásokat. Kevés társulás jött lét-

re a városok és a vonzáskörzetükhöz tartozó
községek között a jelentősebb pénzügyi erőforrást igénylő intézményi feladatok ellátására is. Makroszinten a központi költségvetési támogatások reálértéken csökkentek az
elmúlt években, a saját bevételek, elsősorban
a helyi iparűzési adó reálértéken emelkedtek.
Ez együtt járt az önkormányzatok pénzügyi
helyzetének további differenciálódásával, likviditási helyzetének romlásával. A jövedelemkülönbségek mérséklését szolgáló kiegyenlítő mechanizmus ellenére az önhibáján kívül
hátrányos pénzügyi helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása növekvő szerepet
tölt be. Drasztikusan emelkedett az önkormányzati hitel- és kötvényállomány, annak
ellenére, hogy az önkormányzatok többsége a költségvetés végrehajtása során növelte a terven felüli saját bevételeket, a vagyonértékesítésből többletbevétel származott, és
jelentős mértékben éltek a különféle támogatások és pályázatok révén megszerezhető
többletforrásokkal.
– A hitel- és kötvényállomány növekedésének mi a következménye?
– A kötvénykibocsátások pénzügyi, jogi következményei gazdasági és politikai kockázatokat is hordoznak, ugyanis jellemző, hogy a
kötvénykibocsátás - éves futamidőre és -
éves törlesztési moratóriummal történt. Következménye, hogy a hitelfelvevők még csak nem
is a következő, hanem a későbbi ciklusok polgárainak pénzügyi mozgásterét szűkítik.
– Csődbe mehet egy önkormányzat?
– Igen is, meg nem is. Az önkormányzatot
nem lehet felszámolni, mint egy kft.-t, csak
az úgynevezett szabad vagyonával felel, és az
ilyen helyzetekben ez már alig van.

– Mit jelent a korrupciós kockázat ezen a téren?
– Az a korrupt, aki hatáskörénél fogva jogtalan előnyre tesz szert. Ez nem biztos, hogy
anyagi előny, lehet például időtényező: például, ha előbb kapom meg az építési engedélyt. Az önkormányzati alrendszerben két
oldalról van jelen a korrupció. Az egyik a jog-

szabály nem ismerete. Miért kell az önkormányzatok mindegyikének a közbeszerzés
összes rendelkezését megtanulni? A másik
pedig a helyi összefonódási kör. A központi
kormányzatnak több segítséget kellene adni ezen a területen a beruházások lebonyolításában.
'

Településeink 85-90 százaléka mögött nincs igazán
jövedelemtermelő háttér
Varga Sándor, az Állami Számvevőszék főcsoportfőnöke korábban önkormányzati területen munkálkodott, többek között megyei önkormányzatnál,
a Pénzügyminisztérium önkormányzati szabályozási területén. Jelenleg az
Állami Számvevőszéken az önkormányzatoknál végzett témaellenőrzésekért felel. Előadásában költségvetésről, zárszámadásról, az önkormányzatok adósságrendezéséről beszélt.

– Az akadémia mindkét napján tartott
előadást, az egyik a helyi önkormányzatok
pénzügyi szabályozásáról szólt. Hol látja
ezen a területen a legnagyobb gondot?
– Az önkormányzati vezetőkkel meg tudtuk
beszélni, hogy az államháztartás egésze alulfinanszírozott, ezen belül az önkormányzati alrendszer is hiányokkal küzd. Hol az egyik lyukat, hol a
másikat lehet betömni. Az ágazati szabályok sok
kötelezettséget rónak a helyi önkormányzatokra
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az ellátó rendszerek működtetésében. A magyar
gazdaság ereje ennek teljes körű finanszírozására nem képes. Ezért az önkormányzatoknak „oda
van dobva a gyeplő”, hogy a szűkös forrásokból
– beleértve az állami és a helyi bevételeket is –,
valamint a kiegészítő támogatásokból próbálják
meg az ellátást optimálisabban megszervezni. E
munkában nélkülözhetetlen a képviselő-testületek, az önkormányzati köztisztviselők, az intézményvezetők, a közalkalmazottak együttműködése. Mindenütt elmondom, tiszteletet érzek
azok iránt, akik a „végeken” dolgoznak. Látom a
helyzet nehézségét, amikor szemben állok a polgárral, aki befizette az adóját, s szeretné ezért a
legjobb ellátást, akár az igazgatásban, akár az oktatásban, vagy az idős mamának a szociális otthonban. Ugyanakkor az önkormányzat esetenként kénytelen jelezni, hogy az anyagiak ennyit és
nem többet engednek. Más kérdés, hogy szervezési, szabályozási problémák is vannak. Magyar-
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országon olyan kereteket teremtettek a jogszabályok, amelyek a gazdag országok szakértőinek
is szemet szúrnak: túlzottan szétforgácsoltak a
feladatok s így a források is. Ilyen széles települési feladat- és hatáskör nincs a fejlettebb országokban sem. Nálunk minden kis település felel
a közoktatásért, a szociális ellátásért, az igazgatásért stb. Legyen önkormányzat minden kis településen, de nem biztos, hogy mindegyiknek
saját magának kell fenntartani az intézményét.
Hová kellene telepíteni a nagyobb szakértelmet
és anyagi erőforrást igénylő feladatokat? Nos, ez
már reformkérdés. Könnyű kimondani: legyen
ez a járási önkormányzat vagy a közeli város. A
döntéshez alapos elemzés szükséges. A világon a
koncentrált feladatellátásra sokféle megoldás létezik. Vannak viszont magyar sajátosságok. Sok
esetben kompromisszumok megkötésére vagyunk kénytelenek. Én mint pénzügyes, kénytelen vagyok hangsúlyozni, hogy gazdaságilag
és szakmailag is a legjobb megoldás kell, hogy
megszülessen.
– Azt hiszem, hogy egy kis önkormányzatnál ez szinte lehetetlen…
– A kérdésben benne van a válasz is. A kis önkormányzatok az országban most már nagyon sok
helyen megtalálták az együttműködés módját, éltek a különféle társulási lehetőségekkel. Az Állami Számvevőszék ugyanúgy, mint a kormányzati szervek, sőt az önkormányzatok is látják, hogy
sokszor elsődleges szempont a pénzszerzés.
– A tervezésről szólva mit tanácsolt, mire
kell az önkormányzatoknak figyelniük?
– Az egyeztetésekre, amelyeket az önkormányzatnak az intézményekkel, a társadalmi
szervezetekkel, a kisebbségi önkormányzatokkal el kell végeznie. Ekkor lesz ugyanis széles
támogatottsága ott helyben a költségvetésnek.
A belső egyeztetések, a bizottságok szerepe is
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nagyon fontos. Ez aprólékos munka, de érzékelem, hogy az önkormányzatok komolyan veszik, mert e nélkül nincs jó költségvetés.
– A zárszámadás készítésnél mire hívná fel
a figyelmet?
– A zárszámadás alaki és tartalmi kellékeit jogszabályok határozzák meg. Fontos, hogy amilyen
szerkezetben készül a költségvetés, olyanban kell
arról beszámolni. Az áttekinthetőség, a pontosság,
a nyilvánosság elengedhetetlen. Ne csak a szakmai közvéleménynek feleljen meg, hanem az érdeklődő polgárok is megértsék, mivel küszködik
és milyen eredményeket ért el az önkormányzat.
El kell pontosan számolni a központi költségvetési
kapcsolatokból származó forrásokkal is.
– A központi hozzájárulások és támogatások mennyire fontosak, mennyire igazságosak és mennyire fenntarthatók?
– Minél több saját forrás kellene, s az, hogy a
központi állam minél kisebb mértékben kapjon
szerepet az önkormányzatok gazdálkodásában,
mondják sokan. Pedig van példa rá – ilyen Hollandia –, ahol döntően állami támogatásokból áll
ugyan az önkormányzatok költségvetése, mégis
elfogadott a szabályozás, mert nyílt, algoritmizált. Kétségtelen, hogy a saját forrásnak mindig
erősebb a tisztelete, becsülete, mint a központi
költségvetésből származónak. Látni kell ugyanakkor, hogy nálunk a települések - százaléka
mögött nincs igazán jövedelemtermelő háttér, az
csak mintegy  önkormányzatnál megfelelő.
Tehát szükség van az országban az adók újraelosztására és visszajuttatására azokhoz, akik saját, helyi bevételből nem tudnának megélni. Az
újraelosztásnak az önkormányzatbarát, normatív
formáját kell megtalálni, a kiegészítő mechanizmusok alkalmazásával. Teljesen nem szabad eltüntetni a különbözőséget, ennek normális mértékét kell meglelni.
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– Sok a normatíva!
– Igen sok. Minden a kötelező, cizellált feladathoz kapcsolódik immár. Lehetne számukat
csökkenteni, de ehhez más rendszer tartozna.
Például, ha újraelosztó joggal bíró „járási önkormányzat” jönne létre, e szintre akár öt-tíz „normatívával” allokálható lenne a központi forrás.
Igaz, innen tovább nemcsak az önkormányzatok és intézményeik részesülnének a közpénzből, hanem a nem állami intézmények fenntartói is. Ugyanis az itt ellátottak után is képződne
forrás az elosztás alapját döntően jelentő (korcsoportos) népességszám szerint.
– Sok önkormányzat eladósodott. Ilyen esetben mit lehet tenni?
– Az adósságrendezési törvény szabályai szerint minden önkormányzat meg tud szabadulni az
adósságától, általában a hitelezők járnak rosszul.
– Előadásában beszélt a köz- és magánszféra partnerségéről. Javasolná az úgynevezett
PPP-t az önkormányzatoknak?
– Akár a központi, akár az önkormányzati alrendszer vette elő a  programot, úgy gondolta, ha nincs költségvetési pénze, ily módon bővíti
a közszolgáltatás intézményhálózatát. A megvalósítás során sok hibával találkozott az Állami
Számvevőszék. Jó lett volna, ha a magánszféra
előnyei révén olcsóbb, jobb minőségű szolgáltatás jött volna létre, ám főleg az olcsóság nem igazán következett be. Nem alakult ki ugyanis verseny a tőkeszegénység miatt. További hiba, hogy
ezeket a létesítményeket a magánszférának kellene üzemeltetni, de helyettük sok helyen a közszféra végzi. Felhívtuk a kormányzati szerveket,
és az önkormányzatokat a  eredeti szabályrendjének visszaállítására. Ellenkező esetben a
költségvetésen kívüli elszámolás nem lehetséges, s ez megnövelné (visszamenőleg) az államháztartás hiányát.
'

Azért a pénz az úr…
Szerző: Hajós Anna újságíró

A február végi képzési napokon önkormányzati pénzügyekről volt szó, természetes, hogy a téma felkeltette a polgármesterek érdekélődését. A „kicsöngetés után” ezúttal is megkérdeztünk hat településvezetőt Zalától Borsod megyéig, a Balaton-felvidéktől a főváros környékéig a képzésen szerzett
benyomásaikról, de – aligha meglepő módon – elsősorban mindenki saját faluja, városa pénzügyi gondjairól, bajairól beszélt.
Farkas László,
Berzék polgármestere
Márazeddigtanultakatisjóltudom
hasznosítani a testületi üléseken

– Berzék község tájegységileg a Harangodisíkság legdélebbi települése, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása tagja. A Kazincbarcika, Miskolc, Tiszaújváros ipari tengely mentén
helyezkedik el. A mindenkori munkaerő-piaci
helyzetet a három nagy településen lévő cégek
gazdasági helyzete határozza meg.
A rendszerváltás előtt is ezekre az ipari településekre járt be dolgozni a munkavállalóink
többsége. Az -től tartó nagy gyárbezárá-

si hullám – ezen belül is a miskolci nehézipar
leépülése, az üveggyár bezárása, az ongai csavargyár megszűnése – nagyban növelte a munkanélküliséget településünkön. A szomszédos
Bőcsön működő Borsodi Sörgyár is  óta
folyamatosan hajtja végre létszámcsökkentéseit, így mára a gyár magas szintű automatizáltsága miatt csak a legkvalifikáltabb szakemberek tudnak itt elhelyezkedni.
Községünk határában – a térségre jellemző
– jó minőségű (- aranykoronás) termőföld
található. A magángazdálkodók száma településünkön jelentős, egy kicsit én is közéjük sorolom
magam, mivel  hektáron gazdálkodom. Legjellemzőbb a szántóföldi növénytermesztés.
Az  lelket számláló településen a legnagyobb gondot a nagy munkanélküliség jelenti.
Jelenleg a rendelkezésre állási támogatásban
részesülők () száma eléri a  főt.
A munkaképes korúakra számítva a munkanélküliség erősen meghaladja a  százalékos arányt. Ez azonban Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében nem számít kiugróan magas értéknek. Berzék körjegyzőségi központ, és  millió forintos költségvetésből gazdálkodik.
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Intézményeinket iskolafenntartó és óvodafenntartó társulás keretében üzemeltetjük.
A továbbtanuló gyerekeknek Miskolc és
Tiszaújváros kínál lehetőséget nagyon sok és
színvonalas oktatási intézményével.
Nagy reményeket fűztünk a kistérségi szintű
feladat ellátásban rejlő lehetőségekhez, azonban a pénztelenség ezen a szinten is egyre jobban megmutatkozik. A kistérségi normatívák
drasztikusan csökkentek. A közfoglalkoztatási programunkban tavaly nyáron  főnek
tudtunk értékteremtő munkát biztosítani. A
foglalkoztatás központi eleme egy -os pályázaton nyert fóliaház, melyet Berzék Község
Önkormányzata és a Berzék Községért Közalapítvány társulási formában együtt üzemeltet. Az itt megtermelt primőröket és virágokat
a környező településen értékesítjük, valamint
a tiszaújvárosi piacon. Van egy , hektáros
bodzásunk, amelyet nyolc éve telepítettünk
a -program keretében.
A többi közfoglalkoztatottal látjuk el az intézmények összes nyári tisztasági festését, a település virágosítását és nagyon sok karbantartó
tevékenységet. Érdekes véletlen, hogy a Polgármester Akadémián a Szemere csoport tagja vagyok, és a család egyik ősi ágának a mi településünkön is jelentős földbirtoka volt. Két kúriánk
van. Az egyik a Potoczky-kúria, melyben az önkormányzat is működik, a másik a Perczel-kúria,
amely az -as tábornok, Perczel Mór tulajdona volt, és dédunokája kettős állampolgárságát
megőrizve a mai napig is benne lakik.
A Polgármester Akadémia számomra kiváló továbbtanulási lehetőség, és én is szükségesnek érzem, hogy minden polgármester
rendelkezzen a munkakör betöltéséhez nélkülözhetetlen valamilyen szakirányú végzettséggel.
A mai gyorsan változó jogszabályi és pénzügyi háttér mindenképpen megköveteli az
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eseményekre való gyors reagálást, és ez csak
megfelelő szakképesítéssel képzelhető el.
Már az eddig tanultakat is rendkívül jól tudom hasznosítani a képviselő-testületi ülések levezetése során, de munkámat nagyban
megkönnyíti Berzék község képviselő-testülete, valamint a jegyzőnk, Sinai Bertalanné
kreativitása, akik rendkívül aktívak, és mindenben csak a település érdekeit tartják szem
előtt. Öröm velük együtt dolgozni.

Tóth Csaba,
Lesenceistvánd polgármestere
Iskolánk egy kistérségi
kényszerpálya szüleménye

– Községünk a Nyugat-Balaton kapujában,
a -es főút mellett helyezkedik el.  lakosa van, növekvő tendencia érvényesül, többen
születtek, mint ahányan meghaltak. Van óvodánk, társulva a szomszéd  lelkes Uzsával; az iskolánkat átszerveztük, négy település
fenntartásában működtetjük; az alsó tagozatos oktatás a mi településünkön folyik, a felső
tagozatos pedig a hozzánk közeli másik faluban. Iskolabusszal oldottuk meg a szolgáltatásváltozást, tulajdonképpen ez egy kistérségi kényszerpálya szüleménye. A költségvetési
törvényben „eléggé” ösztönöztek bennünket
a kistérségi normatíva megszerzésére. Mondhatnám, nem volt más utunk, hogy fenn tudjuk
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tartani az oktatási intézményünket. Annyival
lett jobb a helyzet, hogy most négy település
mikrotérségének, amely mintegy  lakost
számlál, egy iskolája van, amely két faluban,
két épületben működik. Van még egy nagyobb,
gyermekvédő- és szociális gondozási társulásunk, ebben nyolc település vesz részt: Hegymagas, Szigliget, Balatonederics, Nemesvita,
Lesencefalu, Lesencetomaj, Uzsa és Lesenceistvánd. A szociális gondozást, a házi gondozást, a szociális étkezést, a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést végezzük közösen.
Sérelmesnek érezzük a költségvetési törvényben, hogy amennyiben ezt a kistérség tartaná
fenn, több állami normatív támogatást kapna.
Ha jól működő és kapacitás szempontjából is
megfelelő közös fenntartású társulásban végezzük a feladatot, miért vagyunk hátrányos
helyzetben?
A régi polgármesterek közé tartozom, májusban lesz tíz éve, hogy időközi választáson
először nyertem el a polgárok bizalmát. Egyetértettem az előadásban elhangzottakkal, nehéz helyzetben vagyunk, és nehéz tervezni.
További problémákat is látok: több intézményünk is több település fenntartásával működik társulási formában. Ezeknek az intézményeknek a finanszírozása azonban bizonytalan
a költségvetési törvény adta lehetőségek, a folyamatos változások, valamint a helyi adók
bevételének – az iparűzési adó, a személyi jövedelemadó helyben maradó részének – kiszámíthatatlansága miatt. Ha nem elég a pénzünk
a működésre, azokat az összegeket vagyunk
kénytelenek oda átcsoportosítni, amelyeket
a jogszabályi előírások szerint felhalmozásra
használhatnánk, így a beruházásaink, fejlesztéseink látják a kárát. Eddig, az elmúlt tíz évben sikerült mindig annyit megtakarítanunk
a helyi adók egy részéből, hogy jusson a pályázati önerőre. Lesenceistvánd közigazgatási te-
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rületén nincsenek nagyvállalatok, folyamatosan küzdünk a forráshiánnyal. Annak ellenére,
hogy a bevételeink nagyon csekélyek, több intézmény fenntartói vagyunk. Többek között
. január elsejétől négy – összességében
 lakosú – település közös körjegyzősége
is nálunk működik. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az  füzetekben leírtaknak megfelelően átszervezzük a közszolgáltatásainkat, állami feladatainkat, ám még
így is csak azt tudjuk tenni, hogy újból beadjuk a pályázatunkat az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására kiírt
összegre, és továbbhúzzuk a „nadrágszíjat”. A
költségvetésünk végösszegének - százaléka a személyi kiadás, a többi a működéssel kapcsolatos: épületfenntartás, rezsi. A munkanélküliség érezhetően növekszik nálunk is. Az Út
a munkához programban az önkormányzat
is részt vesz, a rendszeres szociális segélyen
lévőknek lehetőséget adunk olyan munkára,
ami a közszolgáltatásokhoz tartozik. Értelmes
munkát tudtunk adni, s nem segélyt, hanem
munkabért. Eddig az ilyen feladatok elvégzésénél mindig munkaerőhiánnyal küzdött az
önkormányzat, ez megoldódott. A közparkjaink, a köztemető, az árokszélek, az útpadkák rendezetté váltak.
Nehéz lesz a -es év, de bízunk benne,
hogy a parlament olyan jogszabályokat alkot,
amelyek hosszú távon tervezhetővé teszik az
önkormányzati feladatokat. Nyolc kilométerre vagyunk Tapolcától, húszra Keszthelytől,
a Balaton első elérhető pontja is nyolc kilométer. A balatoni kiemelt üdülőkörzetben vagyunk; a kitörési pontunk csak a turisztika
lehet, de most az idegenforgalmi adóhoz hozzáadott állami támogatást is erősen csökkentették, ami eddig a Balaton-parti települések
fő bevétele volt. Az a fajta turizmus, amely a
’-as években a Balaton háttértelepüléseire

jellemző volt, gondolok itt az egykori német
vendégekre, eltűnt. Ma két kezemen meg tudom számolni, hány család foglalkozik fizetővendégszoba-kiadással.

Nemecz Lajos,
Veresegyház alpolgármestere
A születések száma nálunk
tíz év alatt megduplázódott

– Veresegyház gazdag településnek mondható;  milliárd forintnyi tényleges tartalom van az iskolánkban, óvodánkban, az
innovációs centrumban és egyéb értékeinkben. Ugyanakkor az adósságállományunk
is igen „gazdag”. A lakosaink száma megközelíti a  ezret. Ha az ember végighalad
a városon, azt érzi, akár mintaként is szolgálhatunk mások számára. Épített múltbeli
örökségünk nincs, ezért fokozottan figyelünk a jelenre. A főépítészünk, Zsigmond
László, az organikus építészet egyik fő képviselője, Makovecz Imrénél tanult. A város
infrastruktúrája teljes körű – bár mindent
lehetne bővíteni. Sok nálunk a kulturális,
művészeti esemény: rendszeresek a kis koncertek, a két templomban az orgonahangversenyek, a kiállítások, s ott van még az
innovációs centrum és a művelődési ház
ugyancsak gazdag kínálata. A latintánctól a
néptáncig mindenki választhat az érdeklő-

désének megfelelőt. A programok java része
fizetős, ami azt jelenti, hogy nem működnének, megszűnnének, ha nem lenne irántuk
érdeklődés. A két éve készült turizmusfejlesztési koncepciónk felmérése szerint Magyarország negyedik leglátogatottabb állatkertje az a medveotthon, amelyben jelenleg
 mackó él, mellettük farkas, őz, s időszakos jelleggel vaddisznó. Megépült a sérült
gólyák „rehabilitációs intézete”, amely szabadon hagyja élni és távozni a madarat. Június végén tartjuk a várossá nyilvánítás tizenegyedik évfordulóját.
A kisvároshoz képest nagy a költségvetésünk: több mint nyolcmilliárd forint. Ehhez ,-, milliárd körüli az adósságunk.
Nem könnyű beosztani a pénzt, kisebb-nagyobb hibákkal, de összességében mindig
jól sikerül. A beruházások folyamatosak.
Idén jó eséllyel megtörténik a bölcsődebővítés, amelyhez nyertünk  milliót; ahhoz
kapcsolódik a főtér és a főút rehabilitációja. Itt épül egy kistérségi ház – folytatva a
megépült városközpont stílusát. Mindezek
várhatóan még az idén elkészülnek, a gazdasági válság hatásai ellenére. Míg máshol
a bezárás szerez nehéz napokat, nekünk iskolanyitási gondjaink vannak. Az országban talán nálunk a legmagasabb a születési
arány: a születések száma tíz év alatt megduplázódott. Nem kevesen családot alapítani jöttek Veresegyházra, sok a kisgyerekes
szülő. Lehetséges, hogy ősztől eggyel növelni kell az elsős osztályok számát. Ha a református egyháznak sikerül előteremteni a
rávalót, önkormányzati segítséggel sor kerül erre a bővítésre.
Nálunk kevés a munkanélküli. Az önkormányzat igyekszik az érintetteket ellátni munkával, aki akar dolgozni, annak jó eséllyel találunk erre lehetőséget.
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Rendkívül hasznosak az akadémián kapott információk számomra, aki főállású alpolgármesterként benne vagyok a mindennapi önkormányzati munkában. Nem teljesen
új nekem, amit hallok, voltak azonban olyan
előadások, amelyek témájáról igen szerény
volt az ismeretem.

Czupi Sándorné,
Csesztreg polgármestere
Azon kevés falu egyike vagyunk,
ahol több a munkahely, mint
az aktív korú lakosság

– Csesztreg lakosainak száma nem éri
el az ezer főt, bár az aprófalvas településszerkezetű Zala megyében nem számítunk
kicsinek. Mikrotérségi központ vagyunk,
tíz település lakossága számára nálunk
érhetők el az alapvető közösségi szolgáltatások. Iskolát, óvodát, körjegyzőséget,
szociális otthont, háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálatot működtetünk közösen.
Saját iskolabuszunk mellett szerződéses
-járatok hozzák-viszik a közoktatási intézményekbe a környező településekről hozzánk járó gyermekeket. A falugondnoki buszok segítik az időseket a nálunk
elérhető egészségügyi alapellátás, illetve
gyógyszertár szolgáltatásainak igénybevételében. Nekünk az együttgondolkodás a
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feltétele a talpon maradásnak. Ilyen helyzetben kompromisszumkésznek kell lenni,
hogy mindenki megelégedésére működjön
a közös rendszer. Mi csak így tudjuk ellátni megfelelő színvonalon és költséghatékonyan a kötelező közszolgáltatásokat. A
pénzügyi kényszer nagy úr! A közös körjegyzőségünket tavaly szeptemberben alapítottuk, addig három külön hivatal működött a tíz településen. Az infrastrukturális
feltételek megteremtése okozott némi problémát, mivel a Regionális Fejlesztési Tanács nem találta támogatásra érdemesnek
a tíz település közös pályázatát. Az új hivatal költségvetési főösszege  millió forinttal kisebb, mind az addig fenntartott
háromé volt. Az államnak is takarítottunk
meg  milliót, de az önkormányzatoknak
is kevesebbet kell hozzátenni a közigazgatási feladatok ellátásához, arról nem is beszélve, hogy a szakosodás következtében
egy-egy köztisztviselő jobban el tudja látni
az adott szakterület feladatait. A döntéshozatal kicsit nehézkes, hisz’ például körjegyzőségi ügyben a tíz település együttes
képviselő-testületi ülésének kezében van
a döntési jogkör. Nehéz ennyi embert úgy
szervezni, hogy egy időben határozatképes
legyen mindegyik testület.
Mielőtt polgármesterré választottak, a
városi hivatalban voltam gazdasági osztályvezető, az ott szerzett tapasztalataim
segítik a polgármesteri feladatok ellátását,
csakúgy, mint az azt megelőzően az Állami Számvevőszéknél eltöltött idő. A hivatali munkában – a döntések előkészítésében és végrehajtásában – aktívan részt
veszek. A Polgármester Akadémia mostani
– pénzügyi témájú – előadásai nem nyújtottak számomra igazán új információkat,
de az itt eltöltött idő mindenképpen hasz-
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nos, hiszen egymástól is tanulunk. Megosztjuk egymással jó és rossz tapasztalatainkat egyaránt.
Véleményem szerint a jelenlegi önkormányzati működésben a legnagyobb problémák
pénzügyi eredetűek, pontosabban a pénztelenség, ami behatárolja lehetőségeinket. Bevételeink túlnyomó része elmegy a működtetésre.
Felújításra, fejlesztésre alig marad forrásunk.
Csak abban gondolkodhatunk, amire pályázati forrást tudunk nyerni, ezt kiegészítve a
- százalék saját erővel igyekszünk megvalósítani elképzeléseinket. Úgy érzem, képviselőtársaimmal jelentős településmegújítást
tudtunk végrehajtani az elmúlt években. Az
eredményt jól mutatja, hogy a miénk az első
falu, amely a Virágos Magyarországért környezetszépítő mozgalomban kiérdemelte az
Arany Rózsa-díjat.
Bár Csesztreg az Őrség, Göcsej, Hetés tájegységek találkozásánál fekszik, természeti
adottságaink nem a legjobbak, hisz a Kerka
völgyében teljesen sík vidéken élünk. A turizmus csak kiegészítő gazdasági tevékenységként jelenhet meg nálunk. Van egy tíz hektáros szabadidőparkunk, amelyet pályázati
forrásból alakítottunk ki, illetve próbálunk
továbbfejleszteni. Az itteni létesítmények
nemcsak a helyieknek, de az idelátogatóknak
is lehetőséget teremtenek a szabadidő hasznos eltöltésére. A Kerka vízével táplált tó nemcsak horgászásra, hanem fürdésre is kiváló.
A labdarúgó pályánk elsősorban az  as focicsapatunk edzéseinek és mérkőzéseinek színtere, de található itt strandröplabda-,
kézilabda- és atlétikai pálya is. Most épül továbbá a tó körül egy nordic walking tanpálya,
valamint játszótér kialakítására is nyújtottunk be pályázatot. Ezen kívül a szabadidőparkban  férőhelyes ifjúsági és sportszálló, valamint nádtetős apartman házak várják
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az idelátogatókat. Panzió és étterem is van a
faluban, de a vendégforgalom nem hoz számottevő mértékű többletbevételt az önkormányzat számára.
A település életében jelentős szerepe van
a civil szervezeteinknek. Közel tíz egyesület, illetve művészeti csoport színesíti a falu
közéletét. Hagyományaink ápolásában különösen jelentős a Falubarát Egyesület tevékenysége. Ők elevenítik fel a húshagyókeddi
népszokásokat, szervezik a hagyományőrző
disznóvágást, majálist, szüreti felvonulást,
hogy ne vesszenek feledésbe szüleink, nagyszüleink életének ünnepi eseményei.
Van még egy különlegessége Csesztregnek: azon kevés magyar falu egyike vagyunk,
ahol több a munkahely, mint az aktív korú
lakosság. Nemcsak a helyieknek, hanem a
környező településekről is sok családnak
nyújt megélhetést a nálunk lévő két külföldi tulajdonú gazdasági társaság. Mindkét üzem exportra termel, az egyik egyedi acélszerkezeteket gyárt, a másik vasúti
áramleszedőket, illetve autóalkatrészeket.
Most épül egy újabb ezer négyzetméteres
üzemcsarnok, amelyben nyáron indul a
termelés, ami újabb munkahelyeket jelent
a településen. Ezek az üzemek elsősorban
a foglalkoztatás terén jelentenek számunkra előnyt, hisz ennek köszönhetően kevés
nálunk a munkanélküli, illetve a segélyezett. Mivel mindkét cég leányvállalat, így
az iparűzési adó bevételünk azon a ponton van, hogy jövedelemdifferenciálás jogcímén éppen nem vagyunk jogosultak állami támogatásra, vagyis ha nem vetnénk ki
adót, akkor a központi költségvetésből hasonló nagyságú állami támogatást kapnánk.
A sok egyéb hiányosság mellett ezt is a jelenlegi önkormányzati szabályozási rendszer problémájaként említeném.

Hebling Zsolt,
Alsóörs polgármestere
A PPP-ről úgy döntöttünk,
hogy nem alkalmazzuk

– Alsóörs a Balaton északi részén található,
nagyon jó földrajzi, közlekedési adottságokkal;
rövid időn belül elérhető Balatonalmádi, Balatonfüred és Veszprém, a megyeszékhely. Az itt
lakók régen halászatból, szőlészetből és vöröskő-bányászatból éltek. A vöröskőbánya évszázadokon keresztül működött, a balatoni építkezéseken máig megtalálható, ebből készült a
budapesti Kossuth-szobor talapzata is. Nyolcadik éve vagyok polgármester, előtte is a testületben voltam, mint a pénzügyi bizottság elnöke. Alsóörs lakosainak száma meghaladja az
 főt, nyaranta viszont a  ezret is eléri. A
munkanélküliség rendkívül alacsony. Az idegenforgalom a fő húzóágazatunk. A költségvetést jelentős mértékben meghatározza az ebből
érkező bevétel: az adó, a kurtaxa, másfelől vállalkozási tevékenységgel is foglalkozunk: van
községi strandunk, amely egy nyári szezonban
 ezer embert lát vendégül, illetve fenntartunk egy családias hangulatú kempinget is a
partszakaszon. A tavalyi évünk nagyon sikeres volt, az idegenforgalmi adó  százalékkal nőtt. Érzékenyen érint bennünket az állam által az ifához eddig biztosított két forint
megfelezése. Mi ezt a támogatást maradék-

talanul turisztikai fejlesztésekre fordítottuk
vissza. Ez a döntés mintegy  millió forintos
bevételkiesést jelent a tavalyi évhez képest, az
egyéb normatív megvonásokkal pedig meghaladja a  millió forintot. Ennek ellenére optimisták vagyunk. El tudjuk látni a kötelező
feladatainkat, s nem kell engednünk a közösségépítésből, a rendezvényeinkből, a hagyományőrző programjainkból sem. Emellett fejlesztésekre is jut.
Három uniós pályázatunk vár döntésre, amelyeknek az önerejét is be kellett tervezni a költségvetésbe. Az egyik -os, az említett, már
használaton kívüli vöröskőbányában ökoturisztikai látogatóközpontot kívánunk működtetni. A
bánya-rekultiváció során egy  fő befogadására alkalmas amfiteátrum jött létre, ezt a rendezvényhelyszínt szeretnénk előadásokkal, programokkal megtölteni, valamint egy tanösvényt
kialakítani madárfigyelővel és a nomád őseink
életét bemutató kiállítással. Ez  milliós beruházás lenne, amelynek a  százalékát pályázati
forrásból, a többit önerőből fedeznénk. A másik
két pályázat vidékfejlesztési forrást venne igénybe: az egyik a negyvenéves művelődési házunk
rekonstrukciója, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása, amelyet közösségi funkciókkal kívánunk megtölteni, ami nem lesz nehéz,
hiszen a környékbeli városoknak sincs ilyen színpaddal rendelkező nagyterme. Bízunk ennek a
 milliós projektnek a megvalósításában. A település közparkjának rendezéséhez  kultúrpark pályázati döntésre várunk, ez is  millió forintos költségű lenne.
Nyertünk pályázaton a ravatalozó megvalósítására, amelynek a közbeszerzési eljárása folyik,
nemsokára megkezdődhet az építése. Külső szakértő bevonásával pályázunk, nehéz a változó jogszabályokat követni. Kisebb fejlesztések, felújítások
minden évben történnek, mint például parkettázás és a nyílászárók cseréje az óvodában.
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Mi annak idején az intézményhálózatunk
összes lehetséges racionalizálási lépését megtettük. A környéken egyedülálló az Általános
Művelődési Központ, amelybe a művelődési
ház, a könyvtár, a teleház, az általános iskola
és a napközi otthonos óvoda tartozik. Látjuk
a gazdasági hasznát ennek. A másik önkormányzati intézmény a Településműködtetési
és Községgazdálkodási Szervezet, amelyhez a
műszaki ügyek, a temetőgondozás, parkfenntartás tartozik, valamint a községi strand és
a Riviéra kemping, sőt az európai szabvány
szerint épült sportcsarnokunk is. A -ben
átépített iskolánkban meg tudtuk emelni 
százalékkal a gyermeklétszámot. Közel negyven gyermek érkezett hozzánk a sporttagozatra, nemcsak a megyéből, hanem az egész
országból, sőt a határon túlról is. Ezáltal megmentettük az iskolát, és büszkék is vagyunk
rájuk:  kupánk van a vitrinben, amelyet ők
nyertek. Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Alapítványunk egyrészt vissza nem térítendő támogatást nyújt minden évben a szőlőjüket gondozóknak, másrészt segíti a nád, a
vöröskő, a helyi építőanyagok használatát. A
vállalkozóinknak pedig kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújt tíz évre.
A közösségi életünket fémjelzi a polgárőrség, az alkoholellenes klub, a sportegyesület. Új szerveződés a Festőörs, amely amatőr
képzőművészeti egyesülés és a Csipkeműhely.
Mindkettő kiállításokon is bemutatja munkáit. Több tízezer embert vonz minden nyáron a
Harley Davidson motoros fesztivál, s júniusban van a Duda ünnepe, amelyet a református templom restaurálásakor egy faliképen
talált dudás alakábrázolás ihletett. A legjelentősebb az augusztus -án a nyárbúcsúztató-vendégmarasztaló fesztivál. Bemutatjuk
a szép ófalunkat, műemlékeinket, a turbános
kéményű, . századi Törökházat, ahol kiál-
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Illés György,
Pilisszentlászló polgármestere
Az emberek
legyenek érdekeltek abban,
hogy a saját településükre
fizessék az adót

– Pilisszentlászló ezer lakosú kis hegyi falu, szlovák lakossággal, harminc kilométerre
Budapesttől. Agglomerációs település a mienk, helyben nincs munka, a legközelebbi város Szentendre, de sokan járnak Budapestre is
dolgozni. Eddig szerencsére nem volt jelentős
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a munkanélküliség, most már egyre többen jelentkeznek az érintettek. Nagy hiányosságunk,
hogy mi vagyunk az egyetlen Pest megyei település, ahol nincs gázvezeték, sem csatorna.
Ráadásul a megoldás is reménytelennek tűnik,
mert a gázprogram Magyarországon lezajlott,
piaci alapon viszont nem éri meg a szolgáltatónak kiépíteni a vezetéket. Lakossági és önkormányzati forrásból pedig horribilis lenne az
ára. Erről lemaradtunk annak idején, amiért az
akkori faluvezetőket terheli a politikai felelősség. A csatornázás esélyei sem jobbak, a környezetvédelmi hatóság – természetvédelmi és
környezetvédelmi szempontok alapján – azt
mondja, helyben nem épülhet víztisztítómű,
csatlakoznunk kell a szentendreihez, ami  kilométert jelentene az erdőn keresztül. A megépítése is, a fenntartása is nagyon drága lenne.
A kormány által elfogadott nemzeti szennyvízelvezetési program meghatározza, hogy mely
települések társulhatnak ez ügyben. Ez pedig
azt írja elő, hogy nekünk helyi tisztítót kell építeni. Így aztán nem tudunk pályázni -ig
sem uniós, sem más forrásra. A költségvetési szervek között mintha nem lenne kommunikáció, bennünket meg pláne nem kérdeztek
meg. Már a közalkalmazotti fizetések megemelésekor be kellett zárnunk az iskolát, nem
tudtuk fenntartani. Egy egyesülettel kötöttünk
megállapodást, ők Waldorf rendszerű oktatást
nyújtanak, mi adjuk az iskolaépületet. Sikerült
megállapodni arról, hogy a helyi gyerekeknek
nem kell fizetniük; közben Szentendrével is él
a szerződésünk, hogy ahány gyermek tőlük a
mi iskolánkba kíván járni, annyit ők felvesznek
a szentendrei intézményükbe. Sokkal többen
járnak Szentendréről hozzánk, a Waldorf iskolába, mint tőlünk a városiba.
Második ciklusomat töltöm polgármesterként. A mai helyzetben az önkormányzati pénzügyek jelentik az alfát és az óme-
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gát is. Minimális iparűzési adóbevételünk
van, szerintem az adórendszert kellene átalakítani. Mint említettem, agglomerációs
település a miénk, számunkra az lenne a jó
megoldás, ha az emberek érdekeltek lennének abban, hogy a saját településükre fizessék az adót, hiszen ebből a saját lakóhelyük
fejlődik. Még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy a legnagyobb adófizetők beleszólhassanak abba, mire költik a bevételt.
Talán ez elvezetne oda is, hogy az emberek
ténylegesen foglalkozzanak a közügyekkel.
Meg kell érteniük, hogy nem tudja az állam
és az önkormányzat helyettük megoldani az
ügyeket, felelősen kell gondolkodni, és nem
várni, hogy más lépjen helyettünk. Az első
lépéseket megtettük, az eldöntendő kérdésekre már reagálnak a lakosok. Jelenleg a
legnagyobb probléma az, hogy nem lehet
előre tervezni, biztos forrásokra számítani az egyik évről a másikra. Három-négyévenként gyökeresen változhat, hogy mennyi
pénzt kapunk a normatívák alapján. Kivédeni a helyzetet nem tudjuk. Gyakorlatilag
két költségvetésünk van, próbáljuk elérni
az optimálist, vagyis ha állami támogatást,
esetleg önhikit kapunk. Menet közben, év
közben pedig kiderül, hogy mennyi a tényleges összeg. Amíg pedig ez eldől, igyekszünk
minimálisra csökkenteni a kiadásokat. Van
adósságunk, de csak az útfelújítás pályázati
önrészének ki nem fizetett állami része. Ezt
bankhitelből kellett fedezni. Ha megkapjuk
az államtól, újra egyenesbe kerülünk. Nem
szeretnénk eladósodni, félünk attól is, ha sok
pályázatot nyerünk, „fejre állunk”. Ezért ha
megnyerünk egy pályázatot, azt a feladatot
befejezzük, és csak utána kezdjük a következőt, nem mindegyiknél próbálkozunk, fontosabbnak érezzük, hogy ne halmozzunk fel
adósságot.
'

A rovatban szereplő fotókat Kolin Péter készítette.

lításokat, koncerteket tartunk, a református
templomban szintén hangversenyeket, a parton pedig utcabált. A strandunk amúgy is különlegesség: fedett játszótérrel, a „gyermekpagonnyal”, ahol állandó animáció működik, és
egy érdekes vízpermetező párakapuval, vízi
mentőtoronnyal. A Balaton partján Gyenesdiás után Alsóörs volt a második település,
ahol turisztikai egyesület alakult. A Veszprémi Egyetem segítségével kidolgoztuk Csopak, Alsóörs, Paloznak, Felsőörs és Lovas közös, integrált turisztikai koncepcióját. Most a
-pályázaton  millió forintot nyertünk;
az öt falu vállalkozóit, civil szervezeteit bevonva fejlesztünk. A -ről úgy döntöttünk,
hogy nem alkalmazzuk; pályázatból, vagy saját erőből kívánunk előrelépni.

Kistérségi orvosi ügyeletek
Szerző: Tóth Karolina, a TÖOSZ elnökségi titkára

A kunszentmártoni központi ügyelet
Az önkormányzati tapasztalatcsere program
legutóbbi ülését . február -án a tartották
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Öcsödön. Boldizsár Diána, a kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője elmondta, hogy a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása -ben
alakult  település – Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt és
Tiszasas – részvételével. A társulásban részt vevő önkormányzatok vállalták a központi orvosi
ügyelet megvalósítását kistérségi szinten. A közbeszerzési eljárással kiválasztott külső szolgáltató, az Emergency Service Kft. . július -től
látja el a kistérség teljes területén ( ezer lakos)
a központi orvosi ügyeletet. Az évek folyamán
a szomszédos kistérségekből is csatlakoztak települések (Martfű, Rákócziújfalu és Kengyel) az
ügyeleti ellátáshoz. Ezzel az összes ellátott lakosok száma közel  ezer fő.
Az ügyelet két telephelyen működik, s legfeljebb
 perc alatt elérhető a legtávolabbi település is. Az
ügyeletet egy orvos, egy nővér és egy gépkocsivezető látja el. A helyiek közül sajnos csupán egy háziorvos vállalta az adott feltételek mellett az ügyeletet, a többi napokon a kft.-vel szerződésben álló
környékbeli orvosok teljesítenek szolgálatot.

Az ügyeleti gépkocsi a társulás tulajdona,
üzemben tartásáról a szolgáltató gondoskodik.
A rendelők Kunszentmárton, illetve Tiszaföldvár önkormányzatának tulajdonában vannak,
amelyek használatáért a szolgáltató a bérleti díjat fizet. Kórházi ellátásra a kistérségben nincs
lehetőség. A közelben Szolnokon van kórház,
illetve Szentesen ( km), és Kecskeméten (
km). Az ügyeleti szolgáltatásért az -finanszírozáson kívül kiegészítő finanszírozást kell
biztosítaniuk a településeknek.

A gyöngyösi kistérség ügyelete
A tapasztalatcsere program keretében március -án Gyöngyösön jártunk. A házigazda,
Hiesz György polgármester beszámolt arról,
hogy . április -jén alakult meg a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete  település részvételével. Gyöngyös önkormányzata az egészségügyi
alapellátás keretében gondoskodik a háziorvosi ügyeletekről.  októberétől a Periculum
In Mora Kft. látja el a feladatot. Az ügyeletet
a mikrotársulás tagjaként, Abasár, Detk, Halmajugra, Ludas, Markaz, Nagyfüged, Visonta,
Visznek, Adács, Vámosgyörk, Atkár, Pálosvörösmart és Gyöngyös lakosai vehetik igénybe
(  fő).
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Az ügyeletet  órában egy orvos, egy ápoló és
egy gépkocsivezető látja el, hétvégén és ünnepnapokon szintén  órában két orvos, két gépkocsivezető és egy ápoló teljesít szolgálatot.
Az ügyeletben feladatot vállaló két háziorvos, Nagy Éva és Petrovics Antal azzal kezdte beszámolóját, hogy míg általában a körzeti háziorvosok nem igazán vesznek részt az
ügyelet ellátásában, addig a gyöngyösi kistérségben az ügyeletben is  százalékban a háziorvosok dolgoznak.
A központi ügyelet nyolc falu – Szücsi,
Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Karácsond, Gyöngyöshalász – és Nagyréde tizenkét körzete
 ezer lakosának nyújt ellátást. Az ügyeleti szolgálatot . július -től a dr. Petrovics és tsa Bt. üzemelteti. Az ügyeleteket a
körzetek háziorvosai ( fő) látják el váltott
rendszerben, továbbá két gépkocsivezető,
két nővér és egy takarító. Az orvosok munkájukat vállalkozói szerződés alapján végzik, az ápolók és a gépkocsivezetők főállású alkalmazottak.
Az ügyelet telephelyén, Gyöngyösön található a mentőállomás. A mentő diszpécser
szolgálat Egerben van, a mentőautók pedig
Gyöngyösön.
Az ügyeleti szolgáltatásért az -finanszírozáson kívül a nyolc község kiegészítő hozzájárulást ad – a lakosságszám arányában.
Az -finanszírozás központi orvosi ügyeleti szintű. A betegforgalmi adatok feldolgozása -től számítógépen történik.
'
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Az önkormányzatok egyik legfontosabb feladata a helyi egészségügyi ellátás megszervezése, melynek sokféle módszere, szervezeti formája van, a
legfontosabb módszer azonban az együttműködés. A részletekről viszont
– mint az alábbiakból kiderül – nem lehet eleget beszélni.

25

Miért egyedül?
Oktatásügyi tapasztalatcsere Mátyásdombon
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

TAPASZTALATCSERE PROGRAM

Az alapfokú közoktatás működtetése volt a témája a norvég finanszírozásból megvalósuló oktatásügyi tapasztalatcsere programnak, amelynek első
munkacsoport üléséhez február 17-én Mátyásdomb önkormányzata adott
otthont. A programban Mátyásdomb, Hódmezővásárhely, Tab és Kistokaj
önkormányzati szakemberei vettek részt, akik megismerhették, hogy a 800
lakosú településen a fenntartó önkormányzat mit tesz a közoktatási intézmények (óvoda, általános iskola) működtetéséért.
A mátyásdombi iskola -ben nyerte viszsza önállóságát. Az állami finanszírozás kezdettől nagy gondot jelentett és jelent a mai napig, ennek ellenére Mátyásdombon az oktatás
színvonala mindig magas volt. Ezt igazolják a
tanulók részvételei a tanulmányi versenyeken,
valamint a továbbtanulási mutatók.
– Az önkormányzat a kisiskolát és magát az
oktatást mindig is szívügyének és elsőrendű
feladatának tekintette, s ennek mindent alárendel – hangsúlyozza Tilhof István, a település polgármestere.
Ma, amikor a központi szabályozás az önkormányzatokat arra ösztönzi, hogy a közoktatási intézményeket társulásban tartsák fent,
a Lonkai Ármin Általános Iskola Mátyásdombon megszorításokkal ugyan, de magas színvonalon, a pedagógusok szakmai elhivatottságával, akaratával működik. A pedagógusok
ellenszolgáltatás nélkül, plusz órában tanítanak
délutánonként minden diák részvételével.
Az önkormányzat tervszerű gazdálkodás útján
fejleszti a települést, s vonatkozik ez az iskolára is. A
normatív támogatáshoz hozzátett önkormányzati
összeg tíz év alatt majdnem megduplázódott.
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A résztvevők személyesen is megnézhették
a -ben teljesen felújított iskolát, amelyben azóta esztétikus környezetben, hat tanteremben és egy informatika teremben folyik a
tanítás. Az iskolában kis létszámú osztályok
működnek, ahol az egyéni készség- és képességfejlesztés jobban meg tud valósulni.
Az Enyingi kistérségben működő iskolákhoz
viszonyítva a tanulók az országos kompetenciamérésen szövegértésből a legmagasabb átlagot,
matematikából a térségi átlagot érték el.
Az idegen nyelv oktatása a . osztálytól kezdődik, . osztálytól két nyelvet tanulnak a gyerekek
– a –.osztályban emelt szinten. . osztálytól
informatikát tanulnak a diákok, művészeti oktatás, zongora, furulya és moderntánc szakon is
folyik oktatás. Az integrált nevelésben részesülő gyerekeket gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segíti. Az iskolában . évfolyamon is
folyik oktatás, pályaorientációval, és tervezik
a . és . évfolyamok bevezetését is.
Az iskola igazgatója, Kósáné Hujber Katalin
elmondta, hogy a település a jogszabályi kötöttségek ellenére is igyekszik kihasználni minden
pályázati lehetőséget, annak ellenére, hogy a kis
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lakosságszám miatt egyre több pályázatból zárják ki az iskolát. Hiányolja, hogy nincsen a térségben olyan szakmai bázis, amely által megvalósulna az összefogás, együttműködés. Arra is
keresi a választ, hogy a közoktatási feladatellátás nehézségei ellenére is miért működik mégis
önállóan a mátyásdombi iskola?
A korábbi közös tanács működésének negatív tapasztalatai miatt a térségi települések „zsigerből” elutasítják az együttműködést. Sajnos
a térségben a kilenc település között nincsen
meg a bizalom, nem tudják egymást egyenrangúan kezelni. Vannak azért pozitív elmozdulások is az együttműködés terén, ezt mutatja
például, hogy az elmúlt egy évben már megoldották a logopédiai ellátást, a pályaválasztási tanácsadást és a belső ellenőrzést.
A szülői szervezet képviselője elmondta,
hogy a szülők is rengeteget tesznek a gyerekekért, autóval szállítják őket, hogy a különféle
programokra eljuthassanak. A helyi vállalkozók
és a szülők pedig létrehoztak egy alapítványt,
hogy több lehetőség legyen pályázni.
A polgármester meggyőződése: a községnek nincs jövője, ha nincsen iskolája, s az iskolával nemcsak anyagilag, hanem szellemileg is gazdagabb a település, ez az intézmény
sokakat összetart.
'

Szerző: Boda Boglárka, a TÖOSZ jogi titkára

Udvari községben ért véget nemrég az az országjárás, mely az Út a munkához program jegyében indult 2010 januárjában. A polgármesterek és a
szakértők tapasztalatcsere sorozatának a Tolna megyei kistelepülés mellett Alsózsolca, Berhida és Vésztő városa adott otthont.
Az utolsó állomáson, az  lelkes Udvariban a résztvevők meggyőződhettek arról,
hogy a pici településen a munkanélküliség
ugyan ijesztően nagy, ám a környező településekkel való összefogás révén sikerült egy
példa értékű programot megvalósítani az Út
a munkához és a szociális földprogram kombinálásával.
Peszt Attila, Udvari polgármestere beszélt
erről előadásában, amelyen részt vettek Udvari partner településeinek – Regöly, Szakadát,
Szárazd és Varsád – polgármesterei is, akik
tapasztalataik megosztásával tovább gazdagították a programot.
A Tolna megyei települések vezetői közül sokan feltették már maguknak azt a nem
könnyű kérdést, mit tehet egy kistelepülés, ha

nincs a közelében nagyváros vagy autópálya,
ha a föld mélye nem rejt termálvizet, bányakincseket, ha nem tolonganak befektetők és
emellett óriási a munkanélküliség. A beszámolókból az derült ki, hogy próbál olyan önkormányzati programot indítani – kihasználva
az Út a munkához program adta lehetőségeket –, amely segély helyett munkát, reményt
és keresetet ad az embereknek.
-ben Udvari önkormányzata sikeresen
pályázott a szociális földprogram beindítására,
amit  tavaszán kezdtek megvalósítani az
önkormányzat tulajdonában lévő óvodakertben (mintegy  m) valamint a -ig ingyenesen használatba adott  négyzetméter
nagyságú területen. Az idős, tapasztalt nyugdíjasoktól kértek ötleteket, javaslatokat.
Azóta két fóliasátor készült el a településen. Tavaly tavasszal a melegágyakban paprika és paradicsom nevelése kezdődött el, a
szociális földprogramban részt vevő munkanélküliekkel. Később oda irányították a közcélú munkásokat is, nekik virágpalánta előállítását tűzték ki célul.
A nagyobbik fóliasátrat egyedi kemencével
lehet fűteni. A területen padlófűtést alakítottak ki, és külön érdekesség, hogy tüzelőanyag-
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Munkaprogram Udvariban

ként a közcélú munkások által a közterületekről
lekaszált és a napon megszáradt parlagfüvet,
gazt, illetve a köztemetők, árkok kitisztítása után összegyűjtött rőzsét meg a szociális földprogramban megtermelt gabona szárát használják fel.
A fóliasátrakban a paprika termesztése teszi ki a legnagyobb tételt, utána a virágpalánta következik, amelyből akkora mennyiséget
próbálnak előállítani, amely elegendő az önkormányzati intézmények, közterületek, temetők virágosítására, sőt a lakosság is hozzájuthat
a szükséges darabszámhoz a lakó ingatlanok
előtti területek virágosításához.
A szociális földprogramba bevont munkanélküliek folyamatosan gondozzák, kapálják
az ültetvényeket, a közcélúak (-osok) pedig közreműködnek a területek környezetének
kaszálásában, illetve tisztán tartásában.
Nagyon fontos, hogy növények nagy részét
nem vegyszerezik, valójában bioterméket állítanak elő. A zöldségfélék betakarítása folyamatosan történik, és jut el az érintettekhez,
ezzel is elősegítve a családok szükségleteinek
(paradicsom, paprika, uborka, burgonya, őrölt
paprika, savanyúság) kielégítését.
Természetesen a zöldségekből jut az önkormányzati rendezvényekre (falunap, idősek napja, szakmai napok) is. A fűszerpaprikát a Művelődési Ház padlásán előszárítják,
hogy a szárítási költsége minél kevesebb
legyen
Házi jellegű savanyúságot is készítenek a településen, amit az ülésen résztvevők az ebédnél
meg is kóstolhattak, ami nagy sikert aratott.
Peszt Attila az ülés zárásaként hangsúlyozta, a programnak van jövője, a szociális földprogram és a közcélú munka jól összekapcsolható, amennyiben a jogszabályalkotók az
alulról jövő jelzéseket figyelik, és indokoltság
esetén figyelembe veszik őket.
'
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Két új város – egy régi irány
Szerző: Dányi László újságíró

Két Békés megyei nagyközség szerzett városi címet tavaly nyáron. Az Orosházán élő Varga Zoltán önkormányzati miniszter felterjesztésére írta alá
Sólyom László köztársasági elnök a hivatalos dokumentumokat. Összeállításunkban fölidézzük a fiatal városok múltját és hírt adunk a jövőre vonatkozó terveikről is.

Az állam is segítse 
a vállalkozásokat
A hajdan dohánytermesztéséről híres
Újkígyós polgármestere, Szebellédi
Zoltán 41 éves, hat gyermeket nevel a
feleségével. Alapképzettsége kántorhittanár, emellett pénzügyi végzettséget is szerzett, illetve letette a szociális szakvizsgát. Vele beszélgettünk
a március 15-i ünnepség után.

– Mit jelent önöknek a várossá válás, s minek köszönhetik elsősorban, hogy – igaz, harmadszorra – sikerült?
– Megtiszteltetést jelent és fejlődésünk elismerését, melyben természetesen benne van az
a 195 esztendős szorgos munka is, amelyet a török hódoltságot követő újratelepítés óta végeztek el elődeink. Az objektív feltétel, hogy a pályázó település nagyközségi státusban legyen.
Elsődlegesen nyilván a fejlettségét kell bemutatnia. Újkígyóson a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárat, a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézményt, a Széchenyi István
Általános Iskolát és az Ezüstág Idősek Otthonát
tartja fenn a helyi önkormányzat. Hogy csak egy
példát említsek: kultúrházunk az elmúlt tíz évben nagy teljesítményű fénymásolóval, új hangtechnikával, telefaxszal, új bútorzattal, számítógépekkel, modern riasztórendszerrel, videoval,
televízióval és internet-hozzáféréssel, E-Magyarország Ponttal gazdagodott.
– Profitáltak-e már valamit a magasabb közigazgatási besorolásból?
– Mindenekelőtt abban jelent biztatást települési önkormányzatunk számára, hogy
folytatni kell az eddigi fejlesztési politikát. Jelenleg kevés olyan kézzelfogható eredmény-
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A legtöbb települési önkormányzat
ódzkodik a szociális kártya bevezetésétől, mely azt igyekszik megakadályozni, hogy a szociális segélyt (átmeneti segély, lakásfenntartási, óvodai támogatás
stb.) jövedéki termékekre, elsősorban alkoholra fordítsák. Nem így az újkígyósi,
amely 2009 novemberében bevezette Monok után másodikként, az országban első
városként. A Fidesz, a KDNP és a Gazdakör színeiben polgármesternek megválasztott Szebellédi Zoltán szerint azért
is előnyös a több mint 300 embert érintő kártya bevezetése, mert megszűnik a
sorban állás a polgármesteri hivatalban,
és banki költségeket sem számolnak fel.
A képviselő-testület által elfogadott határozat szerint csak helyi boltban lehet
vásárolniuk a rászorulóknak, vonalkód
garantálja a betartását.
ről tudok beszámolni, ami automatikusan
együtt jár a városi ranggal, azt azért elmondhatom, hogy nagyobb arányban részesedünk
a személyi jövedelemadóból. Újkígyós számára az idén mindez 14,5 millió forint többletbevételt jelent.
– Számíthatnak-e az újkígyósiak a munkahely-kínálat bővülésére?
– Az utóbbi két évben 160 munkahely
szűnt meg, ami nagyon megviselte a lakosságot. Az önkormányzat arra törekszik, hogy
a vállalkozások számára kedvező feltételeket
teremtsen. A környező nagyobb településeken mindenhol a maximális 2 százalék a helyi iparűzési adó, nálunk csak 1,2 százalék.
Munkahelyteremtés céljából megvásároltunk egy telephelyet, s reményeink szerint
hamarosan szerződést kötünk a megyeszékhely ipari parkját és inkubátorházát kezelő
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Tavaly ünnepelte felavatásának ötödik évfordulóját a Vida Klára igazgatónő vezetésével működő
Ezüstág Idősek Otthona.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.-vel.
Hozzátenném, hogy az önkormányzatnak
viszonylag szűk a mozgástere új munkahelyek teremtésére. Az önkormányzati törvény szerint sem feladata, az állam hatáskörébe tartozik a pozitív gazdasági környezet
és vállalkozásbarát támogatási rendszer kialakítása.

Világjáró, akit minden ideköt. Harangozó Imre
néprajzkutató „törzsökös magyar földész családban”
született 1965-ben. Leginkább a szakrális néprajz érdekli, azon belül is a moldvai és gyimesi
magyarok hagyományos világképe
és hitvilága. Gyűjtőútjai során bejárta már az egész Kárpát-medencét.
Eddig tizenkét önálló kötete jelent
meg, több száz szakmai és ismeretterjesztő publikációt írt, illetve szenvedélyesen gyűjti, népszerűsíti a tárgyi néprajz emlékeit.
A település kulturális és közéletének egyik mozgatója. Elnöke az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriumának, az Újkígyósi Római Katolikus Egyházközség
Képviselő-testületének világi elnöke, az Ipolyi Arnold
Népfőiskola Kulturális Egyesület alapító elnöke.
– Minden ősöm idevalósi, minden ideköt. Szűkebb pátriám múltjának feltárása is nagyon foglalkoztat. Folyvást szakadó-töredező világunkban vis�sza kell nyúlni az identitáspillérekhez – fogalmazza
meg ars poeticáját az Újkígyósért kitüntetés tulajdonosa, aki nem pihen, feleségével együtt most végzi
Szegeden a teológia mesterkurzusát.

– Köztudomású, hogy nem könnyű mostanában az önkormányzatok pénzügyi helyzete. Újkígyós hogyan birkózik meg a nehézségekkel?
– Egyre nagyobb probléma az önkormányzati intézmények megfelelő színvonalú működtetése. Egyrészt nehezen követhetők az
állandó szakmai változások, amelyek a szakemberek szerint sok esetben ráadásul átgondolatlanok, sőt rossz irányba visznek el.
Másrészt a finanszírozás folyamatos csökkenése veszélyezteti a jó szakmai munkát,
valamint sok önkormányzatot csődközeli
állapotba taszít. Minél kisebb egy települési önkormányzat, annál nehezebben képes
megbirkózni a nehézségekkel, előidézve a vidék jelentős elnéptelenedését. Egy normális,
egészséges lelkületű társadalomban a politikának meg kellene találnia az egyensúlyt a
városi és a falusi lét között. Ahhoz, hogy egy
település élhető legyen, működő intézményhálózatra van szükség az oktatás, a szociális ellátás, az egészségügy, a közigazgatás és
a kultúra területén, valamint a civil szervezetek sokaságára.
– Alig négy éve áll a település élén. Újraindul az őszi polgármester-választáson?
– Ha továbbra is érzem a bizalmat a választópolgárok s a szerencsére rengeteg civil
szervezet részéről, akkor ismét megméretem
magam polgármesterjelöltként. Egyelőre úgy
látom, érdemes újra ringbe szállnom.
– Mit vár a közeli jövőtől?
– Elsősorban vállalkozásbarát központi kormányzatot. Az a legfontosabb, hogy az embereknek legyen munkájuk, ne legyenek kiszolgáltatottak. Nem lehet lelkileg összetört, csonka
családokban élő, lehorgasztott fejű, depressziós állampolgárokkal országot építeni.
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Ez csak egy állomás
Egyhuzamban húsz éve áll a medgyes
egyházi önkormányzat élén az időközben jogi diplomát szerzett egykori gépésztechnikus, Nagy Béla, akit
1990-ben az SZDSZ-en kívül az MDF, a
Független Kisgazdapárt és a Fidesz is
támogatott. Vele beszélgettünk a vezetése idején valóban nagy fejlődésen keresztülment, dinnyetermesztéséről nevezetes településről.

– Húsz év eredményeit össze lehet foglalni
– mondjuk – tíz mondatban?
– Egyben is: a mai modern élet minden feltétele adott városunkban. Korszerű általános
iskola, óvoda, sportcsarnok, uszoda is épült.
Tizenöt évvel ezelőtt mindössze az utak, utcák, terek 35-40 százalékán volt aszfaltborítás, jelenleg közel 100 százalékukon. Megvalósult a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének
3. üteme, várhatóan ebben az évben látunk
hozzá a munka befejezéséhez. Szélessávú internet áll a lakosság rendelkezésére. Messze
földön híres a dinnyefesztiválunk. A város-
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sá avatási ceremóniával egy időben vette fel
az általános iskola Schéner Mihály Kossuthdíjas képzőművész, Medgyesegyháza szülöttének, díszpolgárának a nevét. Élete és munkássága mindannyiunk számára példamutató
lehet. A legnehezebb időszakokban folytatta
tanulmányait, és bebizonyította, hogy a tehetség, a szorgalom és kitartás révén alacsony
társadalmi helyzetből is ki lehet emelkedni,
nagyszerű eredményeket lehet elérni..
– Mit jelent Medgyesegyháza számára a
városi cím?
Zsinagóga – református imaház – kiállítóterem. Európában egyedül Medgyesegyházán kapott helyet volt zsinagógában református imaház a második világháború után. Ám az
utóbbi fél évszázadban annyira megfogyatkozott a református hívek száma is, hogy be kellett zárni az imaházat.
Nagy Béla polgármester szerint soha nem merült fel annak a
gondolata, hogy a hitéleti tevékenységtől eltérő funkciója legyen
az épületnek, most mégis egyetértettek abban MolnárVirág lelkésznővel, hogy a református egyháznak és az önkormányzatnak közösen érdemes pályáznia az egyházi tulajdonban lévő
19. század végén épült templom felújítására, mely a tervek szerint egyháztörténeti, településtörténeti, képzőművészeti kiállításnak, netán irodalmi esteknek is helyet ad majd.

– Önmagában nem tehet minket elégedetté. Mindez nagyrészt az 1990-es években
megindult intenzív fejlesztéseknek is köszönhető. Ez csak egy állomás, egy szakasz a település történetében. Azért számomra ösztönzést ad a további fejlődésre.
– Pénzügyi szempontból történt előrelépés?
– Számításaink szerint már az első évben
mintegy 15 millió forinttal több központi normatívában részesül önkormányzatunk a személyi jövedelemadóból visszatérített nagyobb
összegnek köszönhetően. Pusztaottlakával és
Medgyesbodzással iskolafenntartó társulást
hoztunk létre, a szomszédos községekben lakó tanulók gyorsan megbarátkoztak az itteni korszerűbb körülményekkel, feltételekkel.
Csanádapácáról, Almáskamarásról és Nagykamarásról is évről évre többen iratkoznak
be az általános iskolánkba. Olyan ez, mint az
otthoni főzés, amikor nagyobb létszámú család esetén kisebb a fajlagos költség.
– Optimistán ítéli meg a jövőt?
– Abból a szempontból bizakodom, hogy
az Európai Unió is azokat a városokat dinamizálja, amelyeknek a körzetében sok kisebb
apró település helyezkedik el. A szociális ellátás, a jelzőrendszer, a támogatószolgálat területén is együttműködünk a környező települések önkormányzataival.
– A legutóbbi polgármester-választáson
több mint 80 százalékos arányban győzött.
Jövőre is Nagy Bélának hívják a város polgármesterét?
– Még nem dőlt el, indulok-e, de semmi
nem szól az ellen, hogy nekivágjak a hatodik
ciklusnak is. Nagyon szeretem a munkámat,
boldoggá is tesz, soha nem éreztem azt, hogy
fárasztana. 
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Gratulálunk!
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
ünnepén az Önkormányzati Minisztérium államtitkára, Jauernik István rangos kitüntetéseket és elismeréseket adott át önkormányzati vezetőknek*.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozatát kapta: Alexov Lyubomir, Lórév község polgármestere, Merczel József,
a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke, Miskolczi
József, Nyergesújfalu polgármestere, Prehlik Lajos, Budapest, XIII. kerület jegyzője.
A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
Polgári Tagozatát kapta: Kóbor Gyula, Orfű Község Önkormányzata körjegyzőja, Réti Csaba,
Vámosszabadi község polgármestere.
A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozatát kapta: Harazin István, Ecser polgármestere, Lovas Miklós Pál, Lippó polgármestere, Piri József Antal, Algyő polgármestere, Toma
István Balázs, Vámosgyörk polgármestere.
A Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt
Polgári Tagozatát kapta: Kosznáné Pule Ilona,
Murony Polgármesteri Hivatala jegyzője, Lőrincz
Ferencné, Vecsés önkormányzati képviselője.
A Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozatát kapta: Győriné Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere, Németh József, Rábapaty
polgármestere, Pelle Sándor, Detk polgármestere, Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármestere, Vass Imre, Földeák polgármestere.
A Köz Szolgálatáért Érdemjel Ezüst Fokozatát
kapta: Soltész András Márton, Újlőrincfalva polgármestere, Varga József, Csökmő polgármestere,
Lénártné Benei Anikó, Abasár polgármestere, Kovács Péter, Budapest, XIII. kerület képviselője.
A Köz Szolgálatáért Érdemjel Bronz Fokozatát kapta: Potoczki László, Markaz polgármestere.
* Összeállításunkban azoknak a nevét közöljük, akik tagjai a
TÖOSZ-nak
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Abasár takarékosan él
Szerző: Simon Cs. József újságíró

Abasár Gyöngyöstől néhány kilométerre keletre található kistelepülés, a Sár-hegy lábánál, a Bene-patak völgyében. Része a Mátraaljai
történelmi borvidéknek. Az itt élők
nagy része szőlőműveléssel és borászattal foglalkozik – mondta Lénártné Benei Anikó polgármester, aki
március 15-én miniszteri elismerést
vehetett át az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban.
Gratulálunk. És kérdezünk…
– Az elmúlt nyolc évben Abasár és a mikro-,
illetve kistérség érdekeit szolgáló kiemelkedő
munkájáért, a közszolgálat iránti odaadásáért és közösségépítő tevékenységéért kapta ezt a rangos elismerést. Ön hogyan látja
a saját munkáját?
– Alázattal és örömmel dolgozom nyolc
éve a közszolgálatban Abasáron. Szeretem
azt, amit csinálok, lelkiismeretesen és kitartóan küzdök
munkatársaim segítségével
azért, hogy Abasáron mindenki nyugodtan és örömmel élhessen.
– Mi az, amire különösen
büszke?
– Arra, hogy sikerült
olyan munkatársi közösséget kialakítani, amely lelkiismeretesen teszi a dolgát, és

fontos számukra Abasár fejlesztése. Büszke vagyok arra is, hogy a civil szervezetek,
melyek tagjai családi és munkahelyi kötelezettségek mellett tevékenykednek a faluért,
örömmel vállalnak feladatokat. Örülök annak is, hogy külföldről és belföldről is szívesen jönnek hozzánk látogatóba, no meg
hogy fiatalodik a település.
– Az abasári önkormányzat nemes szándéka, hogy minden álláskeresési támogatásban
részesülő, munkaképes helyi lakos számára
munkalehetőséget adjon. Jön a tavasz, lesz
munka mindenki számára?
– Idén összesen 53 rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülő helyi lakos alkalmazására van keretünk. Munka természetesen egy ekkora településen
mindig van. Éves szinten 20-25 pályázatot írunk, ezek között mindig van olyan,
ami az intézményeink, útjaink felújítására vonatkozik. Természetesen ezekben a
munkálatokban is részt vesznek közcélú
dolgozóink. De feladatuk lesz a település
parkjainak gondozása, sőt intézményeink
felújítása is. Ez évtől újabb színnel bővül a
paletta: Abasár mint magyarországi gesztor vesz részt az Európai Unió Intelligens
Energia programjában, együttműködésben a Mátrai Erőművel, a Károly Róbert
Főiskolával és a Hangya Szövetkezetekkel. Ebben azt vizsgáljuk, hogy a keletkező mezőgazdasági hulladék hogyan hasznosítható az energiatermelésben, illetve,
hogy a jelenleg parlagon álló területeinken milyen energianövényeket érdemes
termeszteni.
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– A költségvetés szempontjából milyen évre számítanak?
- Mi is érezzük a csökkenő finanszírozásból adódó nehézségeket. Abasár önkormányzata soha nem volt gazdag. Köszönhetően azonban az elmúlt nyolc év átgondolt
és felelős gazdálkodásának, sikerült a múlt
anyagi terheitől megszabadítanunk a települést.
– Saját vagyonát is feléli lassan nagyon sok
kistelepülés. Jut-e pénz Abasáron fejlesztésekre, beruházásra?
– Takarékosan élünk. Fejleszteni persze
mi is csak pályázati pénzből tudunk. Ám
a szükséges önrész előteremtése is komoly
feladat számunkra. Jelenleg hét nyertes pályázatunk van, amelyek önrésze együtt több
mint 40 millió forint. Mindezt úgy kell kigazdálkodnunk, hogy közben mintegy 10 millió
forinttal csökkent a normatíva. Saját erőből
létrehozott ipari
parkunkba sikerült magyar és német vállalkozókat
betelepítenünk, 150
új munkahelyet is
teremtve. Jelenleg
19 beadott pályázatunk van, közel 620
millió forint értékben. Ebből hetet
már megnyertünk.
A TÁMOP-pályázat
megvalósítása már
folyamatban van.
223 millió forintból teljes körűen
felújítjuk az Aba
Sámuel Általános
Iskolát.
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Nemesdédi lekvár a Nemzet Színészének
A nyolcszáz lelkes somogyi település,
Nemesdéd polgármestere Halászi Attiláné. Eredeti végzettsége cukrász, de jó
ideje „tanulja a szakmát”, 2002-es megválasztása előtt sokáig pénzügyesként
dolgozott a polgármesteri hivatalban,
most pedig – a TÖOSZ női tagozatának
tagjaként – végzi a Polgármester Akadémiát.
A község lakosainak több mint fele roma származású. Az önkormányzati büdzséből
58 millió forintot fizetnek ki szociális célokra.
Munkahely alig van, itt
is az önkormányzat a
legnagyobb foglalkoz-

tató. Összevont alsó tagozat és a vései iskola
tagintézményeként egy egycsoportos óvoda
működik Nemesdéden.
– Mélyponton vagyunk, megduplázódott a
költségvetési hiányunk, mely már húszmillió
– mondja Halászi Attiláné. – Takarékoskodni
már nem tudunk; igyekszünk a szociális ellátottak körét munkával csökkenteni. A kistérség foglalkoztatásában nyolcan dolgoznak
a roma közmunkaprogramban; sorra teszik
rendbe a kerítéseket, karbantartják az árkokat, s felügyelnek a közterületek tisztaságára. Fontos járulékos „haszon”, hogy több családnál is érzékelhető a szemléletváltás, és
próbálják rendben tartani a saját portájukat is. S akik már dolgoztak, rendszeresen
visszatérnek, és egyre több az új jelentkező is, hiszen a 28 500 forintos segélyből nem
lehet megélni.

Vendégvonzó Vonyarcvashegy
Ritka manapság az elégedett polgármester. Seffer József az. Legnagyobb büszkesége, hogy tavaly a Balaton régió legjobb strandjának
nyilvánították a hetvenezer négyzetméteres vonyarcvashegyi strandot. A múlt évben 210 ezer (!) fizetővendég 75 millió forinttal gazdagította a 2300 lelkes nagyközség tavalyi büdzséjét. Seffer József,
eredeti szakmáját tekintve növényvédelmi üzemmérnök, 14 éve a
település első embere, s mint mondta: az idén már nem indul, jöjjenek a fiatalabbak. Megtudtuk még, hogy 30 millió forintot nyertek a Leader-program
egyik pályázatán községközpont-rehabilitációra. Költségvetési hiánnyal szerencsére soha nem küszködtek; tavaly 120 milliót fordítottak fejlesztésekre. Építettek egy műhelyt,
egy garázst és egy szociális épületet, s megvásároltak egy 700 négyzetméteres üdülőt 40
millióért a Zala Megyei Önkormányzattól. A strand fejlesztésére tízmilliót fordítanak
az idén, útépítésre kétszer ennyit szánnak, s az iskola nyílászáróinak cseréjére ugyancsak 10 millió forintot költenek. Ez évi költségvetésük 700 millió forint.
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Nagy hagyománya van itt a gyümölcstermesztésnek. A kétéves, ezer órás Sorsfordítósorsformáló programon Nemesdédről, Véséről
és Varászlóról mintegy húszan vesznek részt.
Jelenleg a gyümölcstermesztő gazdák mellett
dolgoznak, illetve az önkormányzati területeken kezdték el a gyógynövénytermesztést.
A polgármester asszony régi álma egy gyümölcsfeldolgozó üzem, ahol lehet aszalni, lekvárt főzni, gyümölcslevet készíteni. Most ugyanis a helybéli nagyobb ültetvények alma- és
körtetermését Szekszárdra kell vinni, gyümölcslének. A kiskertekben gyakori a szilva, a földieper és a málna is, amiből különös zamatú
lekvárok készülnek. A Kossuth-díjas Törőcsik
Mari is nagyon örült a nemesdédi csemegének, amellyel legutóbb karácsonyra lepték
meg a Nemzet Színészét.


Ki legyen a következő címlap hőse?
Folyóiratunkban 2009 májusától minden hónapban egy-egy polgármester életútját mutatjuk be, és  a címlapon is az ő portréját közöljük.
Idáig Dunaföldvár, Alsózsolca, Erdőkertes, Veresegyház, Budapest Újbuda, Zalakaros, Mártély, Vésztő, Tab és Berhida polgármesterei szerepeltek a címlapon, mutatták be településüket és meséltek gondjaikról, sikereikről…
Tisztelt Olvasó! Amennyiben szeretne az ÖNkormányzat szerkesztésében
részt venni, kérjük, szavazzon a következő havi címlapunk leendő hősére!
Írja meg:  ki legyen a címlapon, melyik település polgármesterének életútját mutassuk be.  Kérjük, szavazatát a következő hónap 10-ig küldje el emailen: a toosz@toosz. hu vagy a csyko@toosz.hu címre. Faxon a 06-1-3207600-os számon lehet szavazni.  (Szerk.)
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