
www.toosz.huÖNkormányzatXX. évfolyam • 2010. november–december

„Az ember 
a nyilvánvaló igazságokat 
ne kérdőjelezze meg”
Beszélgetés Hargitai Jánossal, 

a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 

4. oldal

„Az ember 
a nyilvánvaló igazságokat 
ne kérdőjelezze meg”
Beszélgetés Hargitai Jánossal, 

a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 

4. oldal

„Az ember 
a nyilvánvaló igazságokat 
ne kérdőjelezze meg”
Beszélgetés Hargitai Jánossal, 

a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 

4. oldal

„Az ember 
a nyilvánvaló igazságokat 
ne kérdőjelezze meg”
Beszélgetés Hargitai Jánossal, 

a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 

4. oldal

a TÖOSZ folyóirata

Elfogadhatatlan | 2

Katasztrófa!...védelem? | 8

Polgármester Akadémia | 14 

Pistából Attila | 22



www.toosz.hu

Hogyan fejlesszük önkormányzatunkat? 

A Települési Önkormányzatok Országos Szö-

vetsége (töosz) november végén, az Európa 

Tanács támogatásával szakmai tapasztalat-

cserére hívta a településpolitikusokat. Az eseményen részt vett 

Daniel Popescu, az Európa Tanács Önkormányzati Reformok 

Szakértői Központjának vezetője, aki előadásában a Legjobb Ön-

kormányzati Gyakorlatok alapelveit, értékeit hangsúlyozta. Ko-

vács Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (kim) 

kormányzati kommunikációért felelős államtitkára a helyi ön-

kormányzati kommunikáció jelentőségét elemezte. A Budapes-

ti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (osi) sikeres integrációs 

projektjét Kovács Petra, az alapítvány vezető munkatársa ismer-

tette. A meghívott szakértők a délutáni szekcióülésen a polgár-

mesterekkel és az önkormányzati képviselőkkel konzultáltak. A 

töosz az egész napos tapasztalatcserét a Legjobb Önkormány-

zati Gyakorlatok programja keretében szervezte. A házigazda sze-

repét Szilágyi Menyhért, Csorvás város polgármestere, a töosz 

megbízott elnöke látta el. 

Szekcióülést vezetett: Pallai Katalin vezető szakértő 

(Önkormányzati kommunikáció), Zongor Gábor, a töosz-

főtitkára (A lakóhelyhez kötődés erősítése), Forgács István 

szakértő (Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésé-

re), Daniel Popescu, az Európa Tanács képviselője (Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok programjának nemzetközi ta-

pasztalatai, a hazai programban rejlő lehetőségek, az ön-

kormányzatok nemzetközi kapcsolatainak előnyei). 

 Csy-kó Fotó: Kolin Péter

„Okos ember a más sikeréből tanul”

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja
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Az új szabályozás a nyolc országos önkor-

mányzati érdekvédelmi szövetség közül 

csak hármat tekint a kormány partnerének. 

Magyarán: a kormányerők jogszabályban 

határozták meg, kikkel állnak szóba január 

elsejétől. Mely szervezetekkel egyeztetnek 

– már ha egyáltalán. Így módosította az 

Országgyűlés a jogszabályok előkészítésé-

ben való társadalmi részvételről szóló tör-

vény kapcsán az önkormányzati törvényt, 

amely tételesen kimondja, mely országos 

érdekképviseleti szervekkel fognak a jog-

szabályok előkészítéséért felelős miniszté-

riumok stratégiai megállapodást kötni. A 

kiválasztottak elsősorban az önkormány-

zati típus szerint szerveződő szövetségek 

(megyei, megyei jogú városi, fővárosi és fő-

városi kerületi, körzetközponti), közülük 

is azok, amelyeknek tagja az adott típusba 

tartozó önkormányzatoknak legalább két-

harmada. Érdekes szabály, hogy egy önkor-

mányzatot csak egy érdekszövetség tagja-

ként lehet figyelembe venni. Ha többnek 

is tagja, ki határozza meg, melyik számít? 

Bekerülhetnek még a figyelemre méltatot-

tak körébe azok a szövetségek, amelyeknek 

tagja legalább nyolcszáz önkormányzat, és 

legalább tizenegy területi (megyei) szerve-

zetük működik.

A TÖOSZ minden szempontból megfelel 

ugyan a fenti kívánalmaknak – rajta kívül még 

a MÖOSZ és az MJVSZ –, mégsem tekinthe-

tő a szabályozás megnyugtatónak. Miközben 

a jogszabályok előkészítésében való társadal-

mi részvétellel indokolják a szabályozás szük-

ségességét, az önkormányzati törvény jelzett 

módosításáról nem volt semmilyen egyezte-

tés, így a kettős tagságon túl számos nyitott 

kérdés maradt. Nincs magyarázat arra, hogy 

a 176 kistérség központ önkormányzat milyen 

sajátos érdeket képvisel, ami indokolttá teszi 

külön szövetségbe tömörülésüket, miközben 

ebbe a körbe tartozik a 23 megyei jogú város 

is, amelyek szintén körzetközponti szerepet 

töltenek be. Ugyancsak találgatásokra ad okot, 

hogy az ötödik típusú szövetségnél mi indo-

kolja a 800 tag önkormányzat szükségessé-

gét. A kívánatosnak feltüntetett új szövetsé-

gi típusok közül a még nem létező fővárosi 

és a kistérségi szerveződések – amennyiben 

létre jönnek – „egyfajta” kényszer szövetség-

nek tekinthetők, ami ellentmond a hatályos 

alkotmánynak és az európai önkormányzati 

kartának egyaránt.

A huszonegy éves TÖOSZ ereje és súlya in-

tegratív felépítéséből ered, amely szerint tag-

jai sorában valamennyi típusú önkormányzat 

megtalálható a néhány lakosú falutól Buda-

pest főváros önkormányzatáig. Az önkor-

mányzati típus szerinti szövetkezés „elvárása” 

az általános önkormányzati érdekek helyett 

az egyes részérdekek erősítését szolgálja, ez-

zel viszont gyengíti a belső kohéziót és az ér-

dekképviselet hatékonyságát. 

A törvényi szabályozás kissé homályosan, 

de jelzi a kormányzat szándékát és  főleg el-

várásait. Most az önkormányzatokon és meg-

lévő szövetségeiken múlik, hogy miképpen 

alakul a tényleges érdekképviselet rendsze-

re Magyarországon. A kényszerszövetkezés 

helyett, csak a széles körű együttműködésen 

és integráción alapuló érdekképviselet lehet 

a valódi ellensúly a kormányzattal folytatott 

párbeszédben.

A nyolcból jelenleg három
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára



A helyi önkormányzatok központi forrásainak összevetése

2010. és 2011. években

Folyó áron; milliárd Ft

Megnevezés 2010. évi 

költségvetési 

2011. évi 

javaslat

Változás

Összeg Százalék

Személyi Jövedelemadó 679,4 632,1 -47,3 93,0

Állami támogatások és hozzájárulások 475,0 474,2 -0,8 99,8

Központi források 4-es metró nélkül 1154,4 1106,3 -48,1 95,8

4-es metró támogatása 10,0 27,7 +17,7 277,0

Központi források 4-es metróval 1164,4 1134,0 -30,4 97,4
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A költségvetési tárgyalások előzménye
A választási évre tekintettel 2010-ben a jövő 

évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot az 

Országgyűlésnek a kormány október végén 

nyújtotta be. Az eddigi évek gyakorlatától el-

térően a benyújtás előtt nem volt egyeztetés 

az önkormányzati szövetségekkel. 

A jövő évi költségvetésnek a közszféra munkaválla-

lóit érintő változásairól november 15-én az Országos 

Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) ülésén 

egyeztettek. Időközben a Belügyminisztérium önkor-

mányzati államtitkára, Tállai András levélben fordult 

a szövetségek elnökeihez, hogy írásban jelezzék ész-

revételeiket a költségvetéssel kapcsolatban.

Az államtitkári megkeresésre adott válaszá-

ban a TÖOSZ elnöke jelezte, hogy a törvényi 

szabályozás az önkormányzati szövetségekkel 

lefolytatott egyeztetést ír elő, amelyet az írá-

sos véleménykérés nem pótol, ezért ismétel-

ten kezdeményezte az egyeztetést. 

Összefoglaló megállapítások
A kibővített elnökségi ülésen élénk vita zajlott a 

jövő évi költségvetéssel kapcsolatban, annak el-

lenére, hogy valamennyi hozzászóló egyetértett 

abban: a jövő év is egy újabb túlélési esztendő 

lesz. Az önkormányzatok mozgástere tovább 

szűkül, így jelentősen csorbul a települések au-

tonómiája. Mind a kormányzat, mind pedig az 

önkormányzati szféra közös érdeke, hogy ne nö-

vekedjék tömegesen az adósságrendezési eljá-

rással érintett önkormányzatok száma. Fennáll 

a veszélye, hogy a „dominó eff ektus” következ-

tében az egyes fi zetésképtelen önkormányzatok 

egymást is ellehetetleníthetik.

A veszélyhelyzet felszámolása és az önkor-

mányzatok működőképességének helyreállítá-

sa érdekében a szövetség elnöksége támogatja 

a kormánynak azt a törekvését, hogy az önkor-

mányzati feladat- és hatásköri rendszer felül-

vizsgálatára és ennek ismeretében változtatásra 

tesz javaslatot 2011. június 30-ig. Hangsúlyozni 

kell azonban, hogy ez a kormányfeladat a teljes 

önkormányzati gazdálkodást kell, hogy érintse, 

azaz komplex felülvizsgálat szükséges, és ennek 

alapján komplex javaslat. Az átfogó átalakítás 

nem végezhető el megnyugtató módon az érin-

tettek, így az önkormányzatok közreműködése 

és véleményének ismerete nélkül. 

A szociális és közfoglalkoztatási rendszer ter-

vezett gyors átalakítása is szükségessé teszi a mi-

előbbi egyeztetést, annak érdekében, hogy a jövő 

év elejétől ne a bizonytalanság legyen a jellemző 

erre a szférára, hanem a folyamatos foglalkozta-

tás és kiszámíthatóság. Ugyancsak fontos, hogy 

a települések biztonságának fenntartása érde-

kében a településőri rendszer tovább működ-

jön, amelyet esetleg összhangba lehetne hozni 

a közfoglalkoztatási programmal is. 

A beterjesztett számok ismeretében az ön-

kormányzatok központi forrásokból származó 

bevétele 2011-ben nominálisan is tovább csök-

ken. (Az összehasonlítást a táblázat tartalmazza.) 

Ha a tervezett 3,5 százalékos infl ációt is számí-

tásba vesszük, akkor reálértéken jövőre a köz-

ponti források együttes összege mintegy 6 szá-

zalékkal (69 milliárd Ft-tal) kisebb a 2010. évi 

összeghez képest. Az elnökségen is vitát kiváltó 

4-es metró építésének támogatását fi gyelmen 

kívül hagyva a 3177 települési és a 19 megyei ön-

kormányzat számára tervezett állami hozzájá-

rulás együttes összege reálértéken mintegy 86 

milliárd Ft-tal (7,4 -kal) csökken. 

Nem indokolhatja a központi források jelen-

tős csökkentését az az elgondolás, hogy az ön-

kormányzatok saját bevételei majd kipótolják a 

kieső központi pénzeket. Ez azért sem helytál-

ló, mert az önkormányzatok számára a többsé-

gében diff erenciálatlan feladatok és hatáskörök 

ellátásához nagyon is diff erenciált jövedelmi vi-

szonyokkal, saját forráslehetőségekkel, illetve hi-

ányokkal kell szembenézniük. A gazdasági válság 

még nem ért véget, így már a tehetősebb önkor-

mányzatok számára is érzékelhető a helyi adó-

bevételek mértékének csökkenése. 

Az előzőekben felvillantott bizonytalanságok 

és a jelentős forráscsökkenés miatt a 2011. évi 

költségvetésről szóló törvényjavaslat a TÖOSZ 

elnökség megállapítása szerint a szövetségünk 

önkormányzatai számára elfogadhatatlan. 

Az önkormányzati választásokat követően első ízben tartott munkaülést a 
TÖOSZ kibővített elnöksége, Szilágyi Menyhért megbízott elnök vezetésé-
vel. Tarlós Istvánt, a TÖOSZ társelnökét, Budapest főpolgármesterét meg-
bízása alapján Csomós Miklós főpolgármester-helyettes képviselte. Az ope-
ratív elnökségi ülés fő témája a 2011-es költségvetés önkormányzatokra 
vonatkozó következményének értékelése, elemzése volt. 

elfogadhatatlan

Helyzetkép

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

A TÖOSZ szerint a 2011. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat



Helyzetkép
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A hetedik tisztújítás: 2011. március 29.
A TÖOSZ elnöksége az alapszabályában fog-

laltaknak megfelelően döntött a tisztújító kül-

döttgyűlés megtartásáról, amelyet az általá-

nos önkormányzati választásokat követően 

hat hónapon belül össze kell hívni. A TÖOSZ 

tisztújító küldöttgyűlését az elnökség 2011. 

március 29-re (kedd) hívta össze Budapestre. 

A küldöttgyűlést megelőzően értelemszerűen 

a küldöttek választását is le kell bonyolítani. 

Az alapszabálynak megfelelően a küldöttek vá-

lasztása megyénként történik. A megyénként 

választható küldöttek számát az elnökség ál-

lapítja meg a tag önkormányzatok számának 

fi gyelembe vételével. A TÖOSZ tagság pon-

tosítását a decemberi évzáró elnökségi ülés 

végzi el. 

A küldöttválasztó megyei polgármesteri 

fórumokat 2011. január 10. és március 10. 

között kell megtartani.

Magyar Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és 

ügyrendi bizottsága. Irományszám: T/1382/66

„17.§ (2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény a következő 103/C.§-sal egészül ki:

103/C.§ (1) A 102.§ (2) bekezdés alkalmazásában azokat a 

szervezeteket kell országos önkormányzati érdekképvisele-

ti szervezetnek tekinteni, amelyek közül

a) a megyei önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szö-

vetségnek legalább 13 tagja megyei önkormányzat,

b) a megyei jogú városok érdekképviseletét ellátó szövetségnek 

legalább 15 tagja megyei jogú város önkormányzata,

c) a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok ér-

dekképviseletét ellátó szövetségnek egyik tagja a főváros 

önkormányzata, továbbá tagja legalább 15 fővárosi kerü-

let önkormányzata,

d) a körzetközponti szerepet betöltő helyi önkormányzatok 

érdekképviseletét ellátó szövetségnek tagja az ilyen szerepet 

betöltő helyi önkormányzatok legalább 2/3 része, továbbá

e) minden más olyan önkormányzati érdekképviseleti szerve-

zet (szövetség), amelynek tagja legalább 800 helyi önkormány-

zat, és legalább 11 területi (megyei) szervezetük működik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt arányszámok számításánál 

egy helyi önkormányzatot csak egy érdekszövetség tagja-

ként lehet fi gyelembe venni.”

Első egyeztetés, végre. Az Orbán-kor-

mány megalakulását követően november 25-én 

volt az első egyeztetés az országos önkor-

mányzati szövetségek vezetői és a belügymi-

nisztérium vezetése között. A téma a 2011. évi 

költségvetés volt, miután az önkormányzati 

szövetségek kifogásolták, hogy az önkormány-

zati törvényben írt egyeztetési kötelezettségé-

nek a belügyi kormányzat nem tett eleget. 

Minthogy a késői egyeztetés érdemben nem 

jelenthetett változást a beterjesztett törvényja-

vaslaton, így a felek kifejtették eltérő álláspont-

jukat. A kormányzat szerény, de bővülő ön-

kormányzati támogatásokat emlegetett, míg 

az önkormányzati érdekképviselők egysége-

sen csökkenő állami támogatásokról beszéltek. 

Ugyanakkor a tárgyaló felek nyugtázták, hogy a 

kormányzat a 16 százalékos, egykulcsos SZJA 

bevezetését követően a közszférában dolgozók-

nak garantálni kívánja, hogy senki se kerüljön a 

jelenleginél rosszabb helyzetbe. A fi zetések ala-

kulásának egyedi vizsgálata alapján részesülnek 

az érintettek kiegészítő juttatásban.

Miközben látszólag megtörtént az egyezte-

tés, az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazság-

ügyi és ügyrendi bizottsága már beterjesztette 

– lásd: keretesben – az önkormányzati törvény 

kiegészítésére vonatkozó indítványát, amellyel 

szabályozzák az országos önkormányzati ér-

dekképviseleti szervezetetek körét. A módosí-

tó indítványt az Országgyűlés elfogadta. Erről, a 

szövetségek mindegyikét érintő változtatásról a 

kormányzati szereplők nem adtak tájékoztatást, 

és nem folytattak erről sem egyeztetést. 

Társszövetségi tisztújítások. Elsőként, 

november 16-án a Magyar Önkormányzatok 

Szövetsége tartott tisztújítást. A MÖSZ elnö-

kévé ismételten Gémesi Györgyöt, Gödöllő pol-

gármesterét választották. A MÖSZ társelnöke 

Ribányi József, Tamási polgármestere lett.

� November 20-án Visegrádon tartotta tiszt-

újító közgyűlését a Kisvárosi Önkormányzatok 

Országos Érdekszövetsége. A KÖOÉSZ új elnö-

ke Dancsó József, Orosháza újonnan megválasztott 

polgármestere lett, míg a korábbi elnök Sütő László 

(Marcali) a szövetség dunántúli társelnöke.

� A Megyei Önkormányzatok Országos 

Szövetsége november 24-ei ülésén a MÖOSZ 

élén Szűcs Lajos (Pest Megyei Önkormány-

zat) elnök váltotta Ódor Ferencet, a szerve-

zet két társelnöke Gelencsér Attila (Somogy 

Megyei Önkormányzat) és Mengyi Roland 

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-

mányzat) lett.

� November 25-én Tab városában volt a Köz-

ségek, Kistelepülések és Kistérségek Országos 

Önkormányzati Szövetsége tisztújítása. A KÖSZ 

közgyűlésen ismételten Wekler Ferencet, Mecsek-

nádasd polgármesterét választották meg elnök-

nek, mint ahogy a korábbi két társelnök (Kovács 

Győző – Boda és Csomor László – Bácsborsód) 

is tisztségében maradt. A kistérségi tagozat veze-

tője Schmidt Jenő, Tab polgármestere lett.

� A Megyei Jogú Városok Szövetsége de-

cember 3-ai közgyűlése ismét Kósa Lajost, 

Debrecen polgármesterét választotta elnöké-

vé. A szervezet társelnöke Szita Károly, Ka-

posvár polgármestere, alelnökök lettek: Cser-

Palkovics András, Székesfehérvár, Székyné 

Sztrémi Melinda, Salgótarján, valamint Sza-

lay Ferenc, Szolnok polgármestere.

� A Magyar Faluszövetség (MFSZ) tisztújítá-

sára lapzártánk után december 8-án kerül sor. 

� A Budapesti Kerületek Országos Ön-

kormányzati Szövetségének (BKOÖSZ) 

tisztújításáról még nem adott hírt sem a saj-

tó, sem pedig a szövetség honlapja.
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„… sajnos, a 2011-es év sem tud jobb perspektívát mutatni, mert a kassza 
még üres. Ezért az új kormány áttekinti az önkormányzatok feladatsorát” 
– nyilatkozta folyóiratunknak Hargitai János, a KDNP országgyűlési képvi-
selője, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, aki végigjárta a közszolgálati hi-
vatásnak szinte minden színterét, hírek szerint januártól a megyei kormány-
hivatal vezetője. Vele beszélgettünk a múltról és a jövőről.

– Ön tanácselnökként kezdte közéleti sze-

replését, nagyon fi atalon. 

– 1985-ben lettem Nagynyárád tanácselnöke. 

Izgalmas időszak volt, az utolsó tanácsi ciklus-

ban rajtam kívül még több más fi atalt is válasz-

tottak tanácselnöknek Baranya megyében. 

– Tanácselnökként alapító tagja volt a Fa-

luszövetségnek. Mi volt a céljuk vele? 

– 1985-ben már létezett az úgynevezett 

településfejlesztési hozzájárulás (teho), a 

„szabad pénz”, amivel a települések szaba-

don rendelkezhettek. A teho megállapítása 

azonban olyan volt, hogy a községek kapták 

polgáraik után a legkevesebbet. Volt „fejpén-

ze” a megyei jogú városok polgárainak, a vá-

rosokéinak. Még a nagyközségek és a közsé-

gek lakosai után juttatott településfejlesztési 

hozzájárulás között is volt különbség. Erre 

mondtuk azt néhányan, fi atal tanácselnökök: 

ez így nem mehet tovább! Elhatároztuk, hogy 

Baranyában a megyei tanáccsal szemben nö-

veljük a községek mozgásterét. Ugyanis ekkor 

még a megyei tanács zárt világ volt, a köze-

lébe se juthattunk, ennek ellenére megtalál-

tuk a módját, hogy érdekeinket érvényesítsük. 

Három napig, tizenkét fordulón keresztül ment 

a küzdelem, s még akkor sem dőlt el semmi! Vé-

gül én kértem a támogatóimat, hogy hadd lépjek 

vissza. A másik jelölt Szűcs József volt – korábban 

a megyei tanács pénzügyi vezetője –, az ő tábora 

azonnal felkínálta nekem az alelnökséget, amit én 

nem fogadtam el, így tanácsnokként vettem részt 

a megyei közgyűlés munkájában.

– Az egykori, lázadó tanácselnökből lett polgár-

mester és megyei tanácsnok mit tudott elintézni 

Nagynyárádnak?  

– Nagynyárád polgármestereként saját te-

lepülésemért tevékenykedtem. Az első kor-

mányzati ciklus azért volt nagyon izgalmas 

időszak, mert akkor épült föl az önkormány-

zati rendszer a semmiből. A kárpótlási folya-

mat Baranyában először Nagynyárádon indult 

el.  A mi vidékünkön többségében svábok él-

nek, akiktől korábban szinte mindent elvettek. 

Az volt a célom, hogy az emberek visszasze-

rezzék a földjeiket. Biztattam őket, hogy él-

jenek a kárpótlás lehetőségével és akik nem 

tudták, hogyan kell, azoknak segítettem. De 

az is izgalmas időszak volt, amikor a települé-

sem elveszítette a termelőszövetkezeti önálló-

Egyesületet alapítottunk, ez volt a Faluszövet-

ség. Nem is tudom, akkoriban volt-e hason-

ló szerveződés; ha igen, biztos, hogy az elsők 

között voltunk.     

– A rendszerváltáskor pedig már nyakig ben-

ne van a politikában. Mi hajtotta?

– Ebben az időben, amennyire csak lehetett, fe-

szítettük a húrt. Nem a rendszerváltó hangulat so-

dort bennünket; a saját és a községek mozgáslehe-

tőségeiért verekedtünk. Amikor a tanácsi rendszer 

összeomlott, tanácselnökként a megyében huszon-

hét évesen már ismert voltam, és a rendszerváltás 

után a megyei közgyűlés tagja lettem. Akkor még 

nem pártalapon, hanem kisebb térségekben válasz-

tották a megyei képviselőket. Én Nagynyárád térsé-

gének lettem a delegált képviselője és – mint egy if-

jú titán – egyben megyei elnökjelöltje is. 

– Ez valóban gyors karrier…

– Akik engem támogattak, jobban akarták, 

hogy a közgyűlés elnöke legyek, mint én magam. 

A megyei elnökséget túl nagy ugrásnak véltem, 

emellett voltak olyan dolgaim, amelyek jobban le-

kötöttek, ráadásul akkor még a jogi egyetemre is 

jártam. Ennek ellenére elindultam a választáson. 

Az önkormányzatok 
eddig is megéltek
Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő | Fotó: Kolin Péter

„Az ember a nyilvánvaló 

igazságokat 

ne kérdő jelezze meg”



Dr. Hargitai János 1998-tól folyamatosan egyéni országgyűlési mandátumot szerzett Baranya 
megye 5. választókörzetében. 1979-ben végzett a Kaposvári Tanítóképző Főiskola tanítói szakán, 
1984-ben pedig történelem szakon a pécsi JPTE Tanárképző Főiskolai Karán, majd a JPTE jogi karán 
diplomázott, ahol 1991-ben avatták doktorrá. 1990-ben Nagynyárád polgármesterévé és a Baranya 
Megyei Közgyűlés tagjává választották; 1994-1998-ig a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke; 2002-
2006-ig ismét Nagynyárád polgármestere; 2006-tól a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke. Alapító 
tagja a Baranya Megyei Faluszövetségnek (1989), a Községi Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gének (1990) és a Mohács Térségi Tanácsnak. Az országgyűlésben a Számvevőszéki és költségvetési 
bizottság alelnöke; valamint az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság tagja. Hargitai János ebben 
a ciklusban – november 25-ig – 25 alkalommal szólalt fel, összesen 3 óra 48 percben.
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ságát. Később a szövetkezeti törvénnyel lehe-

tőségünk nyílt arra, hogy a székhely községtől 

visszaszerezzük a saját szövetkezetünket úgy, 

hogy a vagyon negyvennyolc százalékát visz-

szahoztuk. Megalakítottuk a faluszövetkeze-

tet, amelynek nem csak magánszemély lehe-

tett a tagja, így az önkormányzatunk is tagként 

csatlakozott hozzá. Később, egy másik tele-

pülésen – tőlünk tanulva – megvalósították 

ugyanezt a rendszert. Szép időszak volt.

– A következő ciklust mégsem csinálta végig, 

pedig Nagynyárádon újraválasztották…

– Mert megválasztottak a Baranya Megyei Köz-

gyűlés alelnökének, s összeférhetetlenség miatt le 

kellett mondanom a polgármesterségről. Az 1994-

es már pártalapú választás volt, a kdnp-Fidesz-

mdf támogatásával kaptam bizalmat.

– 1998-ban pedig egyéni mandátummal or-

szággyűlési képviselőnek választották.  

– A mohácsi választó körzetben azóta ne-

gyedszer jutottam egyéni mandátumhoz, és 

jelenleg a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke 

is vagyok. 

– Mennyire tartja összeegyeztethetőnek azt, 

hogy a megyei közgyűlés elnöke, illetve a pol-

gármester tagja lehet az Országgyűlésnek?  

– Az Antall-kormány időszakában ez a két 

poszt összeférhetetlen volt, 1994-ben a Horn-

kormány tette lehetővé, hogy a két tisztség 

egyszerre betölthető legyen. Európa több or-

szágában így van, én ebben semmi rendkívü-

lit nem látok. Az más kérdés, hogy később, a 

lecsökkentett létszámú parlamentben – ez 

már most borítékolható –, a két tisztség nem 

lesz egymás mellett betölthető. Véleményem 

szerint, a települést vagy a megyét segíti, ha 

a politikacsinálás szentélyében, a parlament-

ben megfordul a polgármester, hiszen ez kap-

csolati tőkét jelent.  

– Hírek szerint januártól ön lehet a megyei 

kormányhivatal vezetője.

– Ha valóban a kormányhivatal élére kerülök, 

akkor a megyei közgyűlés elnöki tisztségéről le kell 

mondanom. Nehéz szívvel, de megteszem.

– Ha az elmúlt húsz-huszonöt évről leltárt 

kellene készítenie, mire lenne büszke? 

– Településpolitikusként mindig a fejlesz-

tésekre koncentráltam. Polgármesteri idősza-

komról először Nagynyárád úthálózatának tel-

jes rendbetétele, a telefonrendszer-, a gáz- és a 

szennyvízcsatorna kiépítése jut eszembe. Akkor 

még az infrastruktúra kiépítése nem volt olyan 

természetes a kistelepüléseken. De jó emlék-

ként gondolok vissza a szövetkezet alapítására 

is. Ugyancsak sikerként említhetem, hogy gaz-

dag intézményrendszert működtettünk: volt egy 

jól működő óvodánk és iskolánk, és volt egy jól 

szervezett művelődési házunk. Sőt, még böl-

csődénk is! Tehát megvolt minden olyan intéz-

ményünk, ami egy ezerfős Baranya megyei te-

lepülésen meglehetett. Mind rendbe tettük, és 

működtettük azokat.

– Aztán jött a megyei közgyűlés…

– Amikor a megyei közgyűlés alelnöke vol-

tam, az azért volt izgalmas, mert az önkormány-

zatok 1990-től folyamatosan vagyont kaptak az 

államtól. S minthogy a megyei közgyűlés a te-

lepülésekkel közösen kapta a nagy vagyonele-

meket, ezeket szét kellett bontani. Ezeket a fo-

lyamatokat megyei alelnökként nekem kellett 

levezényelnem. Mondok egy példát: a megyei 

vízmű vállalatnak a megyei önkormányzaton 

túl a települések is tulajdonosai lettek, és persze 

mindenki saját tulajdont akart. Éveken keresz-

tül húzódó procedúra volt. Végül a megyei víz-

mű vállalatot úgy tudtuk szétszedni, hogy min-

den településnek megvolt benne az érdekeltsége.  

Hasonló volt a megyei gyógyszerészeti vállalat. 

A megyei kéményseprő vállalatot németorszá-

gi példák alapján alakítottuk át.

– Miben más a megyei közgyűlés elnöké-

nek lenni?

– Ez volt talán a legszebb korszakom. Pécsett 

hihetetlen fejlesztéseket valósíthattunk meg. Bár 

hozzá kell tenni, ha nincs az „Európa Kulturális Fő-

városa Program”, akkor elképzelhetetlen lett vol-

na az a fejlesztés, amit elvégeztünk. Az ekf-hez 

kötődő nagy projektek közül kettőt a megyei ön-

kormányzat valósított meg. Az egyik a „Múzeum 

utca” teljes rekonstrukciója. Megjegyzem, ma Pé-

csett a múzeumokat nem a város üzemelteti, ha-

nem a megye.  

A másik nagy – milliárdos – beruházásunk 

a Tudásközpont volt, mely valójában a megye, 

a város és az egyetem könyvtári rendszerének 

integrációja, ezenkívül Orfűn aquaparkot léte-

sítettünk, és Mohácson van egy múzeumi fej-

lesztésünk…
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– Mennyire partnere Pécs város jelenlegi ve-

zetése a megyei önkormányzatnak? 

– Vannak jó példák, ahol nagyszerű az együttmű-

ködésünk. Pécs is érdekelt volt abban, hogy a me-

gyei önkormányzatot bevonja a kulturális fővárosi 

évadba. De nyilvánvaló – és ez megint a szabályo-

zásból adódik –, hogy egy megyei jogú város és egy 

megyei önkormányzat sehol nem tud tökéletesen, 

harmonikusan együttműködni. Még akkor sem, ha 

mindkettőnek ugyanolyan színű vezetői vannak. 

Tehát a szocialista városvezetéssel is megvoltak az 

érdekellentéteink, és ez megvan most is, amikor a 

fi deszes Páva Zsolt vezeti a várost. A megyei jogú 

városi konstrukciót fából vaskarikának tartom: azt, 

hogy van egy térségi önkormányzat, egy megye, és 

annak a székhelye ennek nem része. Az alkotmá-

nyozás során ezt is újra kell gondolnunk. 

– Mit jelenthet ez az újragondolás?

– Általános rendszereket működtetünk egymás 

mellett fölöslegesen, ráadásul a szocialista kor-

mány ezek számát az utolsó pillanatig szaporítot-

ta. Hogy csak egy példát mondjak: a megye mű-

ködtetett egy nagy gyermekvédelmi rendszert. A 

megyei jogú városnak nem kellett gyermekvédel-

mi szakellátásokat kiépíteni, mert ezt a városnak 

a megyei rendszer nyújtotta. Erre az utolsó pilla-

natban a szocialista kormány átverte a parlamen-

ten, hogy önálló rendszert hozzon létre a megyei 

jogú város is. Ezeket a párhuzamosságokat kel-

lene kiküszöbölni. De ez jogalkotói feladat. Kicsi 

ügyekben tudunk együttműködni, nem személyi 

konfl iktusokról van szó tehát, hanem ostoba sza-

bályozásból adódó érdekellentétekről. 

– Mégsem lehet olyan egyszerű a konfl iktus fel-

oldása, hiszen többségében a megyei közgyű-

lések elnökei és a megyei jogú városok polgár-

mesterei is itt ülnek a Parlamentben, ráadásul 

kormánypártok képviselőiről van szó. 

– Az, hogy közös frakcióban ülünk, önmagá-

ban nem fog eredményeket hozni, hisz a megyei 

jogú városi vezető védi a pozícióit, mi meg, me-

gyei elnökök nyilvánvalóan ez ügyben mást kép-

viselünk. A megoldás csak egy átfogó önkormány-

zati reform lehet, amit egyelőre minden kormány 

tologatott maga előtt. Nekünk ez a békés eltolási 

lehetőség nem lesz meg, kétharmadunk van hoz-

zá, hogy megcsináljuk. Meg kell csinálni, méghoz-

zá érdemi módon. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az 

állami és az önkormányzati feladatok elhatárolá-

sa történjen meg, amiről eddig is beszéltünk, ha-

nem el kell dönteni azokat a nagy kérdéseket is, 

hogy mondjuk, mit kezdünk a nagyon sok kicsi 

önkormányzattal, amelyek ma már önmagukban 

jóformán semmiféle feladatot nem látnak el, mert 

a gazdasági kényszerek miatt az előző kormány a 

feladatellátást bevitte a kistérségekbe. A kistérsé-

gek úgy vannak megszervezve, olyan léptékűek, 

hogy azokból soha nem lesz önkormányzati egy-

ség. A kérdés: kell-e ilyen szinten a kistérség, vagy 

mikro-térségekben kellene gondolkodni, ami valós 

összefogáson alapul, s arra törekedni, hogy egyszer 

majd ezekből a mikro-térségekből esetleg önálló 

önkormányzati egységek lehessenek. Eldőlni lát-

szik az a vita, ami a megye és a régió között volt, 

azzal, hogy az államigazgatást megyei szinten szer-

vezzük meg. Nyilvánvalóan fel sem vetődik a gon-

dolkodásunkban, hogy az önkormányzati területi 

egységet mégis regionálisan kellene szervezni. Van 

egy területfejlesztési intézményrendszer, ami – úgy 

vélem – nagyon drága és improduktív. Arról a ke-

vés európai uniós forrásról, ami még maradt ebben 

a 2013-ig tartó költségvetési ciklusban, a döntése-

ket valószínűleg leginkább kormány szinten fog-

ják meghozni. Nem tartom indokoltnak, hogy a 

regionális területfejlesztési tanácsokat működtes-

sük. Azt a kevés feladatot, amit ezek elvégeznek, 

eleve a megyei önkormányzatokhoz mint térsé-

gi önkormányzatokhoz telepíteném. Az önkor-

mányzati reform során kell eldönteni, hogy szük-

ség van-e megyei önkormányzatra és megyei jogú 

városra egymás mellett. Vagy: valamilyen módon 

a megyei jogú várost be lehet építeni az erős te-

rületfejlesztési feladatokkal is fölruházott megyei 

önkormányzatokba. 

– Újraválasztott országgyűlési képviselőként 

módja lesz ezekért az ügyekért harcolni. Az 

eddigi ciklusokból mely képviselői  sikereire 

a legbüszkébb? 

– Azokban a fejlesztésekben, amelyek Baranya 

megyét, illetve az én választókörzetemet érintet-

ték, természetesen mindig ott voltam. Közülük a 

leglátványosabb az M6-os autópálya megvalósítá-

sa. A választókörzetemben több helyen elkerülő 

utak épültek, Mohácson sportcsarnokot építettünk, 

nagyon sok településen szennyvíz-beruházásunk 

volt… Amikor parlamenti képviselő lettem, kez-

detben két bizottságnak is tagja voltam: az Emberi 
A megoldás csak egy átfogó önkormányzati A megoldás csak egy átfogó önkormányzati 
reform lehet,…el kell dönteni azokat a nagy reform lehet,…el kell dönteni azokat a nagy 
kérdéseket is, hogy mondjuk, mit kezdünk a kérdéseket is, hogy mondjuk, mit kezdünk a 
nagyon sok kicsi önkormányzattal…nagyon sok kicsi önkormányzattal…
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Arcok

jogi kisebbségi bizottságnak és a Nemzeti és etni-

kai kisebbségek jogairól szóló törvény módosítását 

előkészítő albizottságnak. Nagyon sokat dolgoztam 

azon, hogy a kisebbségi törvényt újjáírjuk. Büsz-

ke vagyok arra, hogy a kisebbségi önkormányza-

tok, elsősorban az országos önkormányzatok ma 

már intézményeket is irányítanak. 

– Mondana erre egy példát? 

– Az volt a cél, hogy azok a fontos intézmé-

nyek, amelyek a kulturális autonómia gyakorlá-

sa szempontjából a kisebbségek nézőpontjából 

relevánsak – ilyen például a pécsi Tiborc utcai 

iskola, amit a Heinek Ottó által vezetett Német 

Önkormányzat működtet, vagy a horvát orszá-

gos önkormányzat pécsi intézménye –, azokat 

ne a települési önkormányzat irányítsa, ehhez te-

remtsük meg a törvényi feltételeket, amelyekkel 

ők válhatnak intézményfenntartókká. De mond-

hatom a megyei példát: ma már megyei szinten 

is lehet kisebbségi önkormányzatokat választa-

ni. Ezért különösen sokat harcoltam, senki nem 

akarta, egyetlen frakció sem, sőt kezdetben még 

az ombudsman sem állt mellé! 

– A parlament költségvetési vitája során ön ke-

ményen fogalmazott, az előző kormányt élesen 

bírálta a pazarló költségvetése miatt. 

– Igen, elmondtam a parlamentben is: ami-

kor egy új kormány leteszi az első költségveté-

sét, akkor nem szabad akaratából készíti elő azt, 

hiszen ezer szállal kötve van az előző évekhez. 

Így van ez most is. Pár évvel ezelőtt még egy ál-

lamcsőd előtti helyzet volt, akkor jelentős kor-

rekció történt a költségvetésben, aminek hatá-

sára ugyan csökkent az államháztartás hiánya, 

de ennek az lett az ára, hogy fontos területekről 

jelentős elvonások történtek. Korlátoznak ben-

nünket az Európai Unió megkötései, és tarta-

ni kell – egyébként helyeslem, hogy tartjuk – a 

hiánycélt is, hogy a piacok bizalmát visszasze-

rezzük. Hogy ne az imf döntse el, mi történjen 

Magyarországon, s ne az Európai Unió, hanem 

a választók által megbízott kormány dönthessen 

érdemben újra költségvetési kérdésekben. 

– Milyennek látja most az önkormányza-

tok helyzetét? Jövőre jobb lesz?  

– Az önkormányzatok eddig is megéltek – évről 

évre egyre szűkülő mozgáslehetőséggel –, sajnos, a 

2011-es év sem tud jobb perspektívát mutatni, mert 

a kassza még üres. Ezért az új kormány áttekinti az 

önkormányzatok feladatsorát. Megjegyzem, ma 

is alkotmányos elv, hogy az állam csak úgy adjon 

fe ladatot az önkormányzatoknak, ha melléteszi a 

forrásokat. Persze soha egyetlen kormány sem tar-

totta be ezeket a játékszabályokat. Ezért ezt az Al-

kotmányban nagyon precízen kell megfogalmazni, 

hogy ne lehessen kibújni e kötelezettség alól. Az ál-

lam most azzal kísérletezik: ha már az önkormány-

zatoknak nem tud több pénzt adni, akkor megné-

zi, milyen feladatokat vehetne vissza. Én ezzel nem 

tudok azonosulni, mert attól az a feladat még nem 

lesz hatékonyabban ellátva, és nem kerül kevesebb 

pénzébe az adófi zetőknek.

– Mi a véleménye arról, hogy a jövő évi költ-

ségvetésről nem történt érdemi egyeztetés a 

kormány és a hét országos önkormányzati 

szövetség között? 

– Az önkormányzati törvényben szerepel az 

érdekszövetségek véleményezési joga – önkor-

mányzatot érintő kérdésekben. Ha a kormány 

nem kérte ki a véleményüket, akkor a törvény-

nek ezt a passzusát megsértette. Az más kérdés, 

hogy ennek a törvénysértésnek nincsen szankci-

ója. Az új Alkotmányban az önkormányzati feje-

zetet úgy kell majd megalkotni – okulva az eddi-

giekből –, hogy ne lehessen visszaélni vele. Vagy 

ha mégis, annak legyen szankciója. Ugyanakkor 

az önkormányzati világnak is el kell gondolkod-

nia azon, ha a mindenkori kormánnyal szemben 

érvényesíteni akarja az önkormányzati érdekeket, 

akkor integrálódni kell. Tehát az a széttagoltság, 

ami ma van, biztos, hogy nem a leghatékonyabb 

módja az érdekérvényesítésnek.

– Az országos és megyei ügyek mellett marad 

szabad ideje, hogy a hobbijának éljen?

– Ma is egy kistelepülésen élek Mohács mellett, 

ezt nem fogom feladni. A szőlőművelést sem, mert 

az az én egyik szenvedélyem. Nagyon szerettem csi-

nálni, füvet nyírni, kertet művelni, szőlővel, borral bí-

belődni. Van traktorom, olyan, amivel az egész falut 

művelni tudnám. Tulajdonképpen nincs is semmi ér-

telme, hogy traktorom legyen, de hát ez a szerelem: a 

szőlő, a pince, s az az egész világ, ami hozzájuk tarto-

zik. Azért mondom, hogy szerettem csinálni, mert 

jó egy évvel ezelőtt felhagytam vele, egyszerűen nem 

fért bele az időmbe. A szomszédom megcsinálja he-

lyettem, a szőlőm átadtam neki. Nem tulajdonilag, 

hanem egyszerűen használja a saját kedvére, én meg 

örülök annak, hogy a szőlő rendben van.

– Milyen a bora, díjnyertes?

– Csak községi szinten. Úgy tizenöt évvel 

ezelőtt Chardonnay-t termeltem, ma is ott 

vannak a pincém falán az első palackok, ami-

ket én produkáltam… A Chardonnay igazi vi-

lágfajta, karakteres száraz bor, de hát mi, fér-

fi ak már csak ezt szeretjük.

– Más fajtákkal nem próbálkozott?

– Dehogynem! Hallgattam Diófási profesz-

szorra, aki a Pécsi Szőlészeti Kutatóintézet egy-

kori vezetője volt, ő azt javasolta, hogy vala-

mi kárpát-medencei fajtát is termeljünk. Ez 

lett az Erdélyből Magyarországra honosított 

Királyleányka. Nekem ez a két fajtám van: a 

Chardonnay és a Királyleányka. Bizonyos vé-

lemények szerint az enyém a legjobb. Nincs 

vitám velük. Az ember a nyilvánvaló igazsá-

gokat ne kérdőjelezze meg. �
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Marton Béla, 
Balatonfűzfő

Az együttműködés példaér-

tékű a város területén lévő 

veszélyeztető üzemek kel. 

Megfelelő, folyamatosnak 

ítélhető a kapcsolat.

Még akkor sem, ha a város közigazgatási terüle-

tén lévő Ipartelepen található egy kb. 12-15 éve 

nem használt zagytározó, amely régen a Papír-

gyáré volt. Ugyanis a tárolt zagyanyag mintegy 

40-50-a megszilárdult és a többi benne lévő 

hígabb anyag is veszélytelen. 

A már nem használt tározó távolsága a la-

kott településtől mintegy másfél kilométer. A 

zagyanyag hatósági vizsgálata jelenleg is fo-

lyamatban van. 

„Mivel a fentiektől eltérő, más jellegű ipa-

ri katasztrófa bekövetkezésének valószínűsé-

gével számolnunk kell, meg vannak a jogsza-

bályok által előírt védelmi terveink. Az előírt 

védelmi tervgyakorlatokat az érintett gazdál-

kodó szervezetek bevonásával – Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság – irányításával 

megfelelő gyakorisággal végezzük.” – mondta 

Marton Béla arra vonatkozóan, hogy meny-

nyire vannak felkészülve egy ilyen katasztró-

fa bekövetkeztére, kezelésére.

Balatonfűzfő kifejezetten nagy fi gyelmet 

fordít lakosai tájékoztatására, így kiadványok 

készülnek, minden informatív anyag felkerül 

az önkormányzat internetes honlapjára, va-

lamint a városi lapban is jelennek meg szak-

mai tájékoztatók. 

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 

vezetői, továbbá a polgárvédelmi szervezetek-

be beosztott állomány részére 2-3 évente pol-

gárvédelmi képzést kap. Az iskolák pedig éven-

te részt vesznek a Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által szervezett Ifj úsági Kataszt-

rófavédelmi vetélkedőn. 

Arra a kérdésre, miszerint az önkormányzat 

mennyiben járulhat hozzá a katasztrófavéde-

lemhez, illetve az esetleges katasztrófa elhá-

rításához, mennyire vannak erre felkészülve, 

az alábbi választ adta Marton Béla Polgármes-

ter: „Önkormányzatunknak a katasztrófavé-

delemben kiemelt helye és szerepe van, mivel 

a polgári védelmi szervezetek település szintű 

megalakításában az állomány nagy része be-

vonásra kerül, ők teszik ki a települési polgá-

Az elmúlt év súlyos katasztrófái arra hívták fel a fi gyelmet, hogy már-már a 
táj részének tekintett tározók, gátak, gyárak olyan erőket rejtenek, amelyek 
bármikor kitörhetnek, magukkal ragadva embereket, állatokat, vagyono-
kat, egy élet munkáját. Ennek nyomán megkérdeztük néhány potenciáli-
san veszélynek kitett település polgármesterét, hogy biztonságban érzik-
e magukat, mennyire vannak felkészülve a „katasztrófára”, és mit tudnak 
tenni a biztonságukért?

ri védelem törzsállomány zömét. A törzsállo-

mány megfelelő szintű felkészültségét az éves 

gyakorisággal megtartott katasztrófavédelmi 

(polgári védelmi) alapképzés biztosítja.”

A településen lévő együttműködés példa-

értékű. A város közigazgatási területén lévő 

veszélyeztető üzemekkel megfelelő szintű, ál-

talában folyamatosnak ítélhető meg ez a faj-

ta kapcsolat, egyeztetések. 

Együttműködik az önkormányzat a külön-

böző szintű tervgyakorlásokon, tervek (ada-

tok) egyeztetésében, lakossági közmeghall-

gatáson való közös részvételen. 

Bráz György, 
Tiszaújváros

A fi atalokat is bevonjuk 

a katasztrófavédelmi 

te vékenységbe, évente 

ifj ú sági megyei kataszt-

rófavédelmi vetélkedőn 

veszünk részt. 

„Tiszaújvárosban több olyan ipari üzem talál-

ható, amely a felhasznált alapanyagok, illetve 

melléktermékek tekintetében a környezetre 

esetlegesen veszélyes anyagokkal dolgozik. A 

devecseri iszapkatasztrófa bekövetkezése után a 

szakhatóságok az ország területén elrendelték a 

tározók ellenőrzését. Az ellenőrzés érintette Ti-

szaújváros közigazgatási területén működő ipari 

üzemek szennyvíz iszap tározóit és zagytereit. 

Az ellenőrzésekre 2010. október és november 

hónapokban került sor. A TVK Nyrt. szennyvíz 

iszap lerakó kazettáinak ellenőrzése során meg-

állapították, hogy a már megtelt és lezárt kazet-

ták felszínzárása, tereprendezése megtörtént és 

a kazetták felszínén dús növényi vegetáció talál-

ható. Az üzemeltetők kijelentették, hogy a TVK 

Nyrt. iszap lerakó a lakosságra és a környezet-

Katasztrófa!...védelem?
Szerző: Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium
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re veszélyt nem jelent, mivel 1999-től működé-

se megszűnt. Az AES Borsodi Energetikai Kft. 

Tiszapalkonyai Hőerőmű IV. számú erőművi 

zagytározójának helyszíni hatósági ellenőrzése 

során megállapították, hogy a zagytározó álla-

pota megfelelő, azokon bármi nemű elváltozás, 

sérülés vagy ezekre utaló nyom nem látható. Az 

üzemeltető véleménye, hogy a jelenleg is hasz-

nált IV. számú zagytér a lakosságra és a környe-

zetre veszélyt nem jelent.”. 

Bráz György szerint a devecserihez hasonló 

ipari katasztrófa-helyzet Tiszaújvárosban nem 

következhet be. A katasztrófa-helyzetek elhá-

rítására Tiszaújváros rendelkezik veszély-elhá-

rítási alaptervvel, összesített veszély-elhárítási 

tervvel, külső védelmi tervvel. Évente külső vé-

delmi terv gyakorlatokat hajtanak végre, ahol a 

tervben megjelölt szervezetek valamely részét 

gyakorolhatják, illetve háromévente a szerveze-

tek egésze gyakorlaton vesz részt. 

„Az elmúlt években még alpolgármesterként 

vettem részt ezeken a gyakorlatokon. 2010 ok-

tóberétől polgármesterként, mint a helyi védel-

mi bizottság (HVB) elnöke veszek majd részt. A 

gyakorlatok véleményem szerint jó lehetőséget 

nyújtanak arra, hogy kellőképpen megismerhes-

sük és elsajátíthassuk azokat a feladatainkat, ame-

lyeket veszélyhelyzet során el kell látnunk. 

Mindemellett a különböző egészségügyi, ka-

tasztrófavédelmi, rendvédelmi és egyéb társszer-

vezetek együttműködésének összehangolására is 

kitűnő alkalom egy-egy ilyen gyakorlás” – java-

solja más polgármestereknek is a városvezető.

Természetesen folyamatosan végeznek ellen-

őrzéseket a településen, és ha bármilyen eltérést 

észlelnek, azt jelzik az illetékes szervek felé. Ti-

szaújváros önkormányzata még levegőminő-

ség ellenőrző műszert és kijelzőt is telepített a 

városháza épületére. Így a lakosság tájékozód-

hat Tiszaújváros levegőjének tisztaságáról akár 

a városi honlapon is.

„A városban élők jól ismerik lakóhelyüket, így 

tisztában vannak azzal is, hogy ipari településről 

lévén szó, veszélyes üzemek is működnek telepü-

lésünkön. A több évtizedes tapasztalat azonban 

elég jó alap ahhoz, hogy a lakosságban tudato-

suljon: az üzemeket jól felkészült szakemberek, 

biztonsági szakértők működtetik, akik bármi-

lyen probléma esetén a veszélyes szituációkat, 

üzemzavarokat időben elhárítják” – tette hoz-

zá a polgármester. 

A lakosság felkészítése, tájékoztatása a Tisza 

Televíziónban, a Tiszaújvárosi Krónikában, és 

Rádió 35 adásán keresztül is megvalósul. A he-

lyi média képviselői rendszeresen beszámolnak 

a polgári védelmet érintő kérdésekről. 

Ezen kívül a polgári védelem hivatásos szer-

ve, Tiszaújváros Polgári Védelmi Kirendeltsége 

is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. Az in-

formációk terjesztése különböző kiadványokon 

(kártyanaptár, falinaptár, plakát, katasztrófavé-

delmi tájékoztató füzet) keresztül is történik, me-

lyek rendszeresen aktualizálásra kerülnek. 

A lakosság biztonságérzetének növelése érde-

kében havi egy alkalommal a 2007. évben telepí-

tett Monitoring Lakossági Riasztó és Tájékoztató 

rendszer hangos üzempróbájára kerül sor. 

„A fi atalokat is bevonjuk a katasztrófavédelmi 

tevékenységbe, évente felmenő rendszerű ifj ú-

sági megyei katasztrófavédelmi vetélkedőn ve-

szünk részt. Büszkén mondhatom, hogy ebben 

az évben középiskolánk, az Eötvös József Gim-

názium, Szakképző Iskola és Kollégium csapata 

első helyezést ért el a megyei versenyen. ”

A Tiszaújváros Polgári Védelmi Kirendeltség 

munkájához az önkormányzat két fő közalkal-

mazottat biztosít. Az önkormányzati tulajdon-

ban lévő TiszaSzolg 2004 Kft. biztosítja a szemé-

lyi és technikai feltételeket a katasztrófavédelmi 

feladatok szükség szerinti ellátására. 

Tiszaújváros polgári védelmi törzsébe önkor-

mányzati dolgozók is kerültek. A beosztott ál-

lomány évente vesz részt a külső védelmi terv 

gyakorlatok végrehajtásában.

„Úgy gondolom, egy jól felkészült csapat vég-

zi a dolgát városunkban, persze a tudást rend-

szeresen frissíteni és gyakorolni kell, ehhez az 

önkormányzat minden feltételt biztosít” – zár-

ta gondolatát Bráz György. 

Átérezve a katasztrófavédelem, a veszélyel-

hárítás és a megelőzés fontosságát, az önkor-

mányzat 2009 évtől egy új, szabadtéri prog-

rammal bővítette a városi rendezvények sorát. 
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Az elmúlt év szeptemberétől kezdve, minden 

év szeptemberében megrendezzük a ’Bizton-

ság Napja’ programot, melynek célja: 

• Tiszaújváros és a környező települések la-

kossága biztonságtudatának, biztonságérzeté-

nek erősítése. 

• Mindazon szervezetek, gazdasági társasá-

gok bemutatása, bemutatkozása, melyek a köz-

biztonság, a biztonság fenntartása, a veszély- és 

a kárelhárítás területén dolgoznak, valamint fő 

feladatuk a katasztrófák megelőzése, a már be-

következett balesetek következményeinek fel-

számolása, a bajba jutott, sérült és beteg em-

berek mielőbbi ellátása. 

• A civil társadalom és a biztonság szolgálatá-

ban álló szervezetek közötti bizalom erősítése. 

• A biztonságunk érdekében tevékenykedő 

szervezetek közötti kapcsolatok szélesítése. 

A lakosság és az önkormányzat kapcsola-

ta kitűnő és interaktív. Mindez nagyban előse-

gíti, hogy a helyi lakosság az élet vidámabb és 

kellemesebb dolgaira koncentrálhasson a min-

dennapok során. Mi ennek érdekében fogunk 

továbbra is dolgozni” – zárja le gondolatát a ti-

szaújvárosi városvezető.

Vezér Mihály, 
Százhalombatta 
Az önkormányzatnak vezető sze-

repe van a katasztrófavédelem-

ben, amit az is jól mutat, hogy pol-

gármesterként magam vagyok a 

helyi védelmi bizottság elnöke.

A devecseri esetben teljesen más jellegű ipa-

ri tevékenységről beszélhetünk, amelyre más 

előírások vonatkoznak. Mint a fenti megkér-

dezett települések is, így természetesen Száz-

halombatta is rendelkezik a 18/2006 számú 

kormányrendelet által előírt általános veszély-

elhárítási alaptervvel, amelynek részét képezi 

az úgynevezett külső védelmi terv is. A doku-

mentum ezen része azt tartalmazza, hogy az 

ipari létesítmények veszélyeztető hatásait hogy 

kell kezelni. Mindez természetesen nemcsak 

papírra vetett szavakat jelent, hanem rend-

szeres gyakorlatot is. A veszély szintjének 

ellenőrzése nulla perces, azaz folyamatos a 

monitoring. Európai uniós és állami források 

felhasználásával Százhalombattán már jó ideje 

működik az ún. „Monitoring Lakossági Riasz-

tó és Tájékoztató Rendszer” (MoLaRi), amely-

nek 36 szondája ipari területen, egy szondája 

pedig a város területén van elhelyezve. Az Or-

szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 

üzemeltetett rendszer része 22 riasztóeszköz, 

amely gyakorlatilag Százhalombatta teljes te-

rületét lefedi. A rendszeren naponta végeznek 

a szakemberek néma próbát, és minden hónap 

első hétfőjén hangos próbára is sor kerül. „Így 

azt gondolom, kellőképpen fel van készülve a 

település, illetve a szükséges óvintézkedéseket 

is maximálisan elvégzi” – mondta Vezér Mi-

hály, Százhalombatta polgármestere.

A lakosság felkészültségéről és tájékoz-

tatásáról a következőket mondja: „Százha-

lombatta lakosságának jelentős része mun-

kavállalóként vagy családtagjai révén ismeri 

az ipari üzemek valamelyikét. Mi itt mind-

annyian tisztában vagyunk azzal, hogy olyan 

városban élünk, ahol négy veszélyes üzem 

is található, de ennek ellenére nyugalomban 

telnek a mindennapjaink. A katasztrófavé-

delmi szervek, az önkormányzat, és az ipa-

ri létesítmények egyaránt komolyan veszik 

a lakossági tájékoztatás és felkészítés fon-

tosságát. Néhány éve már online felületen is 

elérhető minden fontos információ. A pol-

gári védelmi vezetőnk a város összes neve-

lési és oktatási intézményében felkészítette 

a dolgozókat egy esetleges veszélyhelyzetre, 

de egy prevenciós program keretében rend-

szeresen tart előadásokat a gyerekeknek is. 

Kecskés Zsolt alezredes nagyon sokat tesz 

azért, hogy már egész fi atalon megismer-

jék a gyerekek a város sajátosságait, és hogy 

felkészültek legyenek minden eshetőségre. 

Százhalombattán egyébként évente tartunk 

katasztrófavédelmi gyakorlatot, amelynek 

nagy publicitást biztosítunk a helyi médi-

umok révén.”

„Az önkormányzatnak vezető szerepe van 

a katasztrófavédelemben, amit az is jól mu-

tat, hogy polgármesterként magam vagyok 

a helyi védelmi bizottság (HVB) elnöke. A 

szakmai irányítást a Pest Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság Százhalombattai Szék-

helyű Polgári Védelmi Kirendeltsége látja el. 

A HVB-n belül három munkacsoport dol-

gozik. A Katasztrófa-elhárítási Munkacso-

portban – Kecskés Zsolt alezredes vezetése 

mellett – 18 szakember vesz részt különböző 

területekről, és végzi az intézkedések előké-

szítését, valamint intézi a végrehajtással ösz-

szefüggő feladatokat. A titkárság – Turbucz 

Sándor jegyző irányítása alatt – az operatív 

munkákat látja el és működik egy gazdasági 

munkacsoport is a pénzügyi háttér biztosí-

tása miatt, így azt gondolom, kijelenthetjük, 

hogy az önkormányzatunk példát mutat-

hat más, hasonló helyzetben lévő települé-

sek vezetőinek.”

Vezér Mihály büszkén állíthatja, hogy tele-

pülésükön – sok más településtől eltérően – 

nagyon jó az együttműködés az érintett felek 

között. Részei egymás életének, számos alka-

lommal találkoznak, egyeztetnek más témák-

ban is. „Hogy egy jó példát mondjak, éppen 

idén ünnepli várossá nyilvánításának 40. év-

fordulóját Százhalombatta, s a jubileumi prog-

ramokat közösen alakítottuk ki és bonyolítot-

tuk le a nagyüzemekkel” – zárta gondolatait 

Százhalombatta polgármestere. �
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Manapság egyre többen és többen foglalkoznak ilyen, vagy olyan vonatkozás-
ban versenyképességgel, legyen szó akár az év települése címről vagy régiók 
versenyképességéről. De vajon hogyan vélekednek róla maguk a települések 
polgármesterei? Vajon mondhatjuk azt, hogy az egyik település versenyké-
pesebb, mint egy hasonló adottságokkal rendelkező másik? Ha igen, mi az, 
ami a polgármester személyétől függ, befolyásolhatja-e versenyképességet 
az, hogy ki áll a település élén? 

A téma olyannyira aktuális és sokakat fog-

lalkoztató, hogy a minap egy konferencián 

Dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevő-

szék Önkormányzati és Területi Ellenőr-

zési Igazgatóság főigazgatója előadását a 

versenyképesség tényezőinek felsorolá-

sával kezdte. Szerinte a versenyképessé-

get befolyásoló tényezők közé sorolhatók 

a költségvetés, az infrastruktúra, a mun-

kaerő, az oktatás/tudományok helyzete, 

az informatika, az intézmények, a kultú-

ra, a turisztika. 

Sokan ugyanakkor egyenesen tiltakoz-

nak, hogy helyi közösségek, települések, 

önkormányzatok esetében ezt a fogalmat 

használjuk. Az alábbiakban megismerked-

hetünk Zsírosné Pallaga Mária, Hernád és 

Császár László Tapolca polgármesterének 

véleményével. 

De szívesen közöljük más települések ve-

zetőinek véleményét is, ha megírják és el-

küldik a toosz@toosz.hu címre.

Zsírosné Pallaga 
Mária, Hernád
Az önkormányzat sike-

rességét először a lakos-

ság értékeli, természe-

tesen a saját elsődleges 

szempontjain keresztül.  

Arra a kérdésünkre, miszerint van-e jogosult-

sága annak, hogy versenyképességről beszél-

jünk bármely település kapcsán Hernád veze-

tője az következőket válaszolta: „A települések 

versenyképességének összetevőiről sokan sok-

féleképpen vélekednek. Magam úgy gondolom, 

hogy minden tényező számít, ami az ember-

központú és -léptékű településfejlesztést, az él-

hető község, város kialakítását segíti elő. 

A versenyképesség vizsgálatakor kifejezet-

ten fontos, befolyásoló tényezőknek tartom az 

alábbi szempontokat: az önkormányzat mű-

ködésének hatékonysága, a kialakított vagy 

kialakítandó infrastruktúra, a rendelkezés-

re álló humán és gazdasági erőforrások, de 

ilyen a természeti környezet is. 

Ebben az összefüggésben Hernádot kifejezet-

ten versenyképesnek tartom, mert két és fél év-

tized átgondolt fejlesztései révén megvalósultak 

azok a beruházások, amelyek az itt élők életmi-

nőségét jelentős mértékben javították és vállal-

kozásaink túlnyomó része is jól működik. 

A helyi emberek civil aktivitása is elen-

gedhetetlen a versenyképesség szempontjá-

ból, hiszen tevékenységük révén színesedik 

azon akciók, programok, rendezvények so-

ra, amelyek az egyéb tényezők mellett kívá-

natossá tehetnek egy települést.

Egy település vezetőjének szerintem egyene-

sen kötelessége tenni annak érdekében, hogy 

saját települése versenyképes legyen. A tele-

pülés vezetése nem korlátozódhat egyszerűen 

a napi vagy a kötelező önkormányzati felada-

tok ellátására, azon túl kell mutatnia. 

A felelős vezető azokat a lehetőségeket ke-

resi, amelyekkel jobbá, szebbé, életerősebbé, 

tehát versenyképesebbé válhat a faluja, városa. 

A hátrányos adottságokkal rendelkező telepü-

lések is versenyképessé válhatnak, ha egyéb-

ként képesek megtalálni azokat a kitörési pon-

tokat, amelyek ezt elősegíthetik. A hatékony 

működés mellett itt ismét ki kell emelni a ci-

vil kurázsiban rejlő lehetőségeket.

Megítélése szerint az önkormányzat sike-

rességét először a lakosság értékeli, termé-

szetesen a saját elsődleges szempontjain ke-

resztül. 

Ezekbe tartoznak olyan kérdések, mint pél-

dául az, hogy kényelmes, lakható-e a telepü-

lés, van-e munkalehetőség, az intézmények 

megfelelően végzik-e a munkájukat, lehet-e 

szórakozni, művelődni, stb. Ezen kívül pedig 

nagyon fontos lehet az is, vajon milyen mér-

tékben vehetnek részt közügyeik szervezésé-

ben a polgárok? 

Polgármesterek 
az élhetőbb településért

Szerző: Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium
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Az ezekre a kérdésekre adott válaszok min-

denképpen részét képezik a sikeresség meg-

ítélésének, még akkor is, ha alapvetően szub-

jektív véleményeken alapulnak.

A polgármester asszony is hallott már az Ön-

kormányzatok Szemere Indexéről, a Bizalmi 

Barométerről, amely az önkormányzatoknak a 

környező állami és más szervezetekkel, közte az 

Európai Unióval kapcsolatos bizalmát méri. 

Tavaly ez a bizalom csökkent 2008-hoz ké-

pest. Megítélése szerint az idén novemberi 

felmérés szerint bizonyos várakozás tapasz-

talható az önkormányzatoknál ebben a kér-

désben, ezért azt véli Hernád polgármeste-

re, hogy stagnálni fog a mutató. 

Mind az Európai Unió, mind a hazai intéz-

ményrendszer nehézkes és túlbürokratizált, 

így gyakran fontos, lényeges kérdések vesz-

nek el a papírok útvesztőiben. 

Az együttműködéshez, együtt munkálkodás-

hoz, a megfelelően hatékony munkához pár-

beszédre és nagyobb bizalomra van szükség. 

Ezért pedig az önkormányzatoknak és a társ-

szervezeteknek is sokat kell tenniük. 

Őszintén reméli, hogy azok a várható kor-

mányzati intézkedések, amelyek az önkor-

mányzatok feladatainak átcsoportosításával, 

az önkormányzati rendszer átalakulásával jár-

nak, inkább javítani fognak az önkormányza-

tok működési feltételein. 

Meggyőződése szerint az igazi bizalmat 

csak akkor lehet helyreállítani, ha az ország-

ban átgondolt jogalkotás mellett következe-

tes jogalkalmazás zajlik, és ezeket szervesen 

kiegészíti az ellenőrzés is.

Császár László, 
Tapolca 

Egy település versenyké-

pességét a helyi lakosság és 

a helyi vállalkozások nagy-

ban befolyásolhatják .

Az elmúlt időszakban (1998-tól) a polgári vá-

rosvezetés sokat tett a versenyképesség kiala-

kításáért, megtartásáért, javításáért. A vonzó 

vendégfogadó, településbarát épített és ter-

mészeti környezet kialakítása, fenntartása, 

a településrendezési eszközök, szabályozási 

tervek, az Integrált Városfejlesztési Stratégia, 

a sikeres és eredményes pályázati fejlesztési 

tevékenység ehhez jelentősen hozzájárultak, 

így bizton állíthatjuk, hogy van befolyásoló 

tényező. 

A választási kampányidőszakban rend-

szeresen a „munkahelyteremtésről” kérde-

zik a választók, a politikai jelölő szervezetek 

az önkormányzati vezetést. Le kell szögezni, 

hogy a helyi önkormányzatoknak közvetlen 

munkahely-teremtési lehetőségük nincs an-

nak ellenére, hogy egy kistelepülésen a meg-

lévő intézményrendszer a legnagyobb fog-

lalkoztató. 

Az előzőekben felsorolt eszközökkel kiala-

kított vonzó befektetési környezethez ingatla-

nokat bocsátanak rendelkezésre, a képzési- és 

a szakképzési rendszert pedig az igényekhez  

tudják „igazítani”, a kapcsolatrendszer révén 

segíthetik elő a kis-, közép- és nagyvállalkozá-

sok indítását, bővítését, letelepedését. 

Egy település versenyképességét a helyi la-

kosság és a helyi vállalkozások nagyban befo-

lyásolhatják. Ehhez szükséges egy egészséges 

lokálpatriotizmus, a helyi munkaerő, a helyi 

alvállalkozók foglalkoztatása és jó hírű, mi-

nőségi munkavégzés. 

Tud-e tenni egy polgármester a verseny-

képesség javítása érdekében? Képes-e az ön-

kormányzat, akár hátrányos adottságok mel-

lett is versenyképessé válni, versenyképes 

maradni? A válasz természetesen igen! 

A településért felelősséget érző polgár-

mesternek akarnia és tennie kell a verseny-

képességért, annak javításáért. Az önkor-

mányzatnak a hátrányos adottságok esetén 

is versenyképessé kell tennie az általa irá-

nyított települést.  

A megfelelő módon működő közszolgálta-

tásnak jelentős szerepe van a lakossági elé-

gedettségben, az önkormányzatok sikeré-

ben. Sajnálatos ugyanakkor, hogy például az 

ármegállapításról is, döntéseket kell hozni, 

noha annak kialakítására befolyásolási esz-

köz nem áll rendelkezésére (ivóvíz, csator-

nadíjak, fűtési energiahordozók). 

Császár László is hallott már az Önkor-

mányzatok Szemere Indexéről, a Bizalmi 

Barométerről, de véleménye szerint a mé-

diában eddig kevés fi gyelmet kapott az em-

lített Index, aminek alapja maga a verseny-

képesség. 

A város vezetőjének véleménye az, hogy 

az állampolgári akaratot tükröző parlamen-

ti és helyi önkormányzatok meggyőző ered-

ménye révén javulni fog a bizalom, amely a 

közelmúltban csökkent.

Császár László véleménye és várakozásai 

szerint azok a várható kormányzati intéz-

kedések, amelyek az önkormányzatok fel-

adatainak átcsoportosításával, az önkor-

mányzati rendszer átalakulásával járnak 

inkább javítani fognak az önkormányza-

tok helyzetén. 

A feladatok átcsoportosítása, a kistér-

ségi munkaszervezetek tevékenységének 

átgondolása feltétlenül indokolt belátha-

tó időn belül. �
www.onkornet.hu

Első önkormányzati közéleti hírportál
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TÖOSZ konferencia

Az önkormányzatoknak a Legjobb Önkormány-

zati Gyakorlat Díj elnyerésére 2010-ben az alábbi 

három területen nyílik lehetősége pályázni:

Helyi önkormányzati kommunikáció

A modern kormányzásban hatalmas jelentősége van 

a kommunikációnak és a kommunikáción keresztül 

is formálódó társadalmi tőkének, együttműködés-

nek és koordinációnak. A megfelelő kommunikáci-

ós tevékenység erősíti a települési szereplők belső 

viszonyrendszerét, és olyan üzeneteket juttathat el 

a településen kívüli világba, amelyek a település cél-

jai mellé állíthatnak másokat. A helyi önkormányzat 

sikerének egyik kulcsa a kommunikációs tevékeny-

ségének színvonala. A magyar települések gazdag 

eszköztárát alkották meg olyan kommunikációs csa-

tornáknak és rendszereknek, amelyekkel élő kapcso-

latot alakíthatnak ki a lakossággal – a településen és 

a településen kívül. A kommunikáció a szolgáltatási 

funkciók része, és gyakran olyan tevékenység, amely-

re külön kommunikációs stratégiát, felelős szervezeti 

egységet és folyamatosan működő intézményeket 

(pl. rendszeres fórumokat) hoznak létre az önkor-

mányzatok. A témába beleillik minden olyan kom-

munikációs tevékenység, amely az önkormányzat és 

a külső szereplők között folyik. A helyi lakossággal, 

az önkormányzat külső partnereivel megvalósult, 

intézményesedett, kipróbált és már eredményeket 

produkáló kommunikációs tevékenységek pályáz-

hatnak sikerrel ebben a témakörben, további előnyt 

jelent, ha az szerves része az önkormányzat kommu-

nikációs stratégiájának is. Olyan gyakorlatokat kere-

sünk, amelyek sikeresen megalkották azt a keretet, 

amelyben az önkormányzat hatékony párbeszédet 

tud folytatni az ott élőkkel és/vagy egyéb partne-

reivel. A gyakorlatok egyaránt vonatkoznak egyes 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó, vagy átfogóbb tar-

talmú, komplex kommunikációs rendszerekre, illetve 

egyes problémákhoz, konfl iktusokhoz kapcsolódó 

kommunikációs folyamatokra. Fontos az, hogy a gya-

korlat konkrét és eredményeiben is megragadható 

legyen. Jelen kiírásunkkal azokat az önkormányzati 

gyakorlatokat keressük, amelyek „kifelé” irányulnak, 

vagyis nem a hivatalon belüli kommunikációs tevé-

kenységek leírását várjuk ezúttal. Olyan gyakorlato-

kat támogatunk, ahol a részvételi demokrácia elvein 

alapulva az önkormányzat hatékony párbeszédet 

folytat az ott élőkkel és/vagy egyéb partnereivel. 

Roma integráció – a társadalmi 

kohézió erősítése

A téma idén már harmadik alkalommal szerepel a pá-

lyázati kiírásban, hiszen Magyarország legnehezebb 

helyzetben lévő kisebbsége továbbra is a mintegy 

nyolcszázezernyi lakosra becsült cigányság. Társa-

dalmi problémaként a megoldás felé vezető úton 

kis lépésekkel lehet csak haladni. A magyarországi 

települések tekintélyes részében javarészt marginali-

zált helyzetű cigány közösségek élnek, gyakran a te-

lepülésen élő nem cigány lakosságtól szegregáltan. 

A helyi közösségek dinamikus fejlődése szempontjá-

ból kulcsfontosságú a romák társadalmi és gazdasági 

integrációja. Az integráció sikerében meghatározó 

szerepe van a helyi önkormányzatoknak és a közin-

tézményeknek, valamint az általuk nyújtott és szer-

vezett helyi közszolgáltatásokhoz (oktatás, egész-

ségügyi alapellátás, szociális szolgáltatások, valamint 

a tömegközlekedés) való egyenlő hozzáférésnek. Mi-

vel a hátrányos helyzetű, kirekesztett csoportok in-

tegrációja új elvárásként és feladatként jelenik meg 

a településeken, ezért szükség van a helyi társadal-

mak innovatív kezdeményezéseire, amelyek lehető-

séget teremtenek a roma és a nem roma közösségek 

közötti együttműködésre és a közösen kitűzött cé-

lok sikeres megvalósítására. Ilyen kezdeményezések 

kapcsolódhatnak a lakóhelyi elkülönítés felszámolá-

sához (telepfelszámolás, deszegregáció), a munka-

erő-piaci hátrányok leküzdéséhez, az egészségügyi 

prevencióhoz, valamint a minőségi oktatáshoz való 

hozzáférés megteremtéséhez, vagy megnyilvánul-

hatnak a helyi infrastruktúra javításában, közössé-

gi terek kialakításában. Ebben a témakörben olyan 

bevált, komplex integrációs programokkal vagy ki-

sebb projektekkel érdemes pályázni, amelyek más 

települési önkormányzatok számára is adaptálhatók. 

Fontos, hogy a pályázatok bemutassák, hogyan tör-

tént a roma és a nem roma közösségek, illetve vá-

lasztott, vagy önkéntes alapon szerveződött képvi-

seletük bevonása a programokba, hiszen csakis az ő 

részvételükkel lehet a valóságos helyi problémáikat 

feltérképezni, majd azokra megvalósítható megol-

dási javaslatokat kidolgozni. Olyan megvalósult jó 

példákat keresünk, amelyek kellően előre- és körül-

tekintő tervezéssel készültek, amelyek a roma és a 

nem roma közösségeket a település fejlődésének 

aktív és egyenrangú feleiként kezelik, innovatívak 

a roma és a nem roma közösségek viszonyának ja-

vítása érdekében (részvétel, társadalmi béke, esély-

egyenlőség, együttműködés, kölcsönös tolerancia), 

és amelyek mérhető változásokat eredményeznek. 

Az újszerűséget keressük a helyi roma és nem roma 

közös erőforrások igénybevétele, felhasználása, ak-

tivizálása terén, illetve az eddigi rejtett, vagy újrafel-

használható erőforrásokat szeretnénk feltérképezni. 

Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek-

nek célja a roma és a nem roma identitás integráci-

ója a helyi közösség identitásába, a multikulturális 

hagyományok és kötődések támogatása, erősítése, 

fejlesztése. Fontos még a helyi roma és nem roma 

közösségek egyéni és közösségi érdekeinek párhu-

zamos, egymást erősítő megjelenítése a jó gyakor-

latok terjesztését célzó pályázatokban, hiszen az in-

tegráció ezt a célt szolgálja. 

A lakóhelyhez való kötődés erősítése

A témakört második alkalommal hirdetjük meg, te-

kintettel az önkormányzatok körében tapasztalt nép-

szerűségére. A szűkebb-tágabb értelemben vett lakó-

helyhez való kötődés a fenntartható térségfejlesztés 

egyik belső erőforrása. Az emberi közösségek társa-

dalmi térhez, így a lakóhelyhez való viszonya ad irányt 

és mértéket a társadalmi aktivitásnak. Erős kötődés 

esetén nagyobb mértékben, ráadásul jobb minőség-

ben számíthatunk az identitással rendelkező közös-

ségek aktivitására a lakóhely környezeti, gazdasági, 

társadalmi feladatainak megvalósításában. Ha egy 

település lakói erősen kötődnek a lakóhelyükhöz, az 

egyrészt a településen is meglátszik, másrészt azt a 

települést mások (elszármazottak, turisták, befekte-

tők) is szívesen választják tartózkodásuk, működésük 

helyéül. A lakóhelyhez való erős kötődés oka általá-

ban az, hogy a helyiek fi gyelnek egymásra, számon 

tartják egymás erényeit, gyengéit, tudnak elszárma-

zottaikról, ismerik hagyományaikat s a közösség éle-

tének formálásakor minderről nem feledkeznek meg. 

A lakóhelyhez való kötődésben rejlő energiáknak, a 

társadalmi aktivitásnak jelentős szerepe lehet a te-

lepülések népességmegtartó erejének javításában, 

versenyképességük fenntartásában, esetleg fokozá-

sában. A lakóhelyhez kötődés mértéke és minősége 

többnyire sok generáció egymásra épülő tevékenysé-

gének a kollektív lenyomata. Máshol már bizonyítot-

tan sikeres kezdeményezésekkel azonban sokat lehet 

javítani a helyi közösségek közérzetén. Pályázni olyan 

önkormányzati akció gyakorlati példájával érdemes, 

amelynek révén élhetőbbé vált a lakóhely, erősödött 

az összefogás, s ennek folytán elmélyültebben kötőd-

nek településükhöz az ott élő lakosok.

Jelentkezési határidő: 2011. január 15.

A pályázati formanyomtatvány és a kiírás teljes szö-

vege elérhető a TÖOSZ honlapján (www.toosz.hu). 

Jelentkezési 

határidő: 2011 január 15.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja
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„Ha ilyen tréningen részt vehetek, minden-

képpen hasznosabb tagja lehetek a testület-

nek…” avagy „a józan paraszti ész alapján 

nem hibázunk nagyot…” – a fenti választ ír-

ta az értékelő lapra az egyik képviselő (a la-

pok kitöltése anonim volt) a „Mik voltak a 

legfontosabb üzenetek a tréning alatt?” kér-

désre. Büszkélkedve olvasták ezt a Képvise-

lők Képzése Program Irányító Bizottságának 

tagjai, hiszen igazolást nyert, hogy „nem lőt-

tünk nagyon mellé”,  amikor a norvég mód-

szert adaptáltuk, és elindítottuk az Önkor-

mányzati kapacitás-építési program norvég 

módszer alapján 2009-2010 című projektün-

ket , és benne a képviselő-testületek tréning-

jét. A következő hasábokon kedvcsinálónak a 

további részvételre – az első tapasztalatokról 

számolunk be.

Az első tréning november 19-20-án volt 

Alsózsolca, Felsőzsolca és Sajólád képvise-

lőinek részvételével. A tréninget Pallai Ka-

talin, a program Irányító Bizottságának tag-

ja, vezető szakértő tartotta, aki az adaptációs 

munka szakmai koordinátoraként igazán mo-

tivált volt, hogy az első éles próba tökélete-

sen sikerüljön. Számokban kifejezve a részt-

vevők 9,5 feletti teljesítményt igazoltak vissza 

– a tréning hasznosságára és a tréner munká-

jára vonatkozólag. A program két teljes nap, 

melyben valamennyi trénernek szabad moz-

gástere van a kialakított modulok tematikus 

és időbeli megtervezésére.

A következő tűzpróba ugyanebben az idő-

pontban volt Lukácsházán és Szentendrén 

(ez utóbbiról interjúk következnek a részt-

vevőkkel). Itt szélesedett a program, színre 

léptek a kiképzett trénereink, és kipróbál-

tuk, mennyire sikerült tapasztalt és váloga-

tott önkormányzati szakértőket – ez esetben 

elsősorban polgármestereket és jegyzőket – 

alkalmassá tenni hasonló tréningek megtar-

tására. Amint az kitűnik a szentendrei kép-

viselőkkel készített interjúkból, valamennyi 

trénerünk megállta a helyét, és a program 

óriási sikernek örvend. Alább az „objektív” 

visszaigazolásokból szemezgetünk néhány 

fotó kíséretében.

Lapzártáig a következő testületek részvé-

telével, a következő helyszíneken és tréne-

rekkel zajlottak le képviselői tréningek:

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, 

Liechtenstein és Norvégia támogatásával

Kedvcsináló
A tűzpróbák első tapasztalatai
A sikeres tavalyi Polgármester Akadémia tapasztalatait felhasználva, le-
hetőség nyílt a Képviselők Képzése elnevezésű program indítására. Az ön-
kormányzati választások során sok képviselő-testületbe kerültek újonnan 
megválasztottak, cserélődtek pozíciók, ezért az együttműködés megköny-
nyítésében, az alapismeretek elsajátításában, a település érdekében kifej-
tendő munkában, a csapatszellem kialakításában, ennek meggyorsításában 
fontos szerepe lehet az új képzési formának. 

Az együttműködést tanuljuk Zsiros Sándorné 

Alsózsolca polgármesterével
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� Szentendre (Pest megye), helyszín: 

Dobogókő, 2010. november 19–20., trénerek: 

Szántó Mária, Mórahalom jegyzője, Zongor 

Gábor, a TÖOSZ főtitkára

 � Lukácsháza, Sé, Kőszegszerdahely, 

Cák, Kőszegdoroszló, Rábapaty, Kőszeg-

paty, Peresznye és Bozsok (Vas megye), 

helyszín: Lukácsháza Művelődési Ház, tré-

nerek: Pergő Margit, Berhida polgármeste-

re, Varga Andrea körjegyző, Vonyarcvashegy 

Nagyközség Önkormányzata 

� Berhida, Halimba és Vilonya (Veszp-

rém megye), helyszín: Berhida Művelődési Ház, 

2010. november 26–27., trénerek: Dietz Ferenc, 

Szentendre polgármestere, Faidt Józsefné, Bá-

ta Község önkormányzati képviselő

� Hét, Sajónémeti, és Sajópüspöki (Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megye), helyszín:  Bánk, 

2010. november 26–27., trénerek: Laminé An-

tal Éva, Füzesabony volt polgármestere, Gyur-

kó Béla, Domoszló volt polgármestere

 � Rédics, Resznek, Baglad, Külsősárd, 

Gáborjánháza, Zalaszombatfa, Bödeháza, 

Lendvadedes, Gosztola (Zala megye), hely-

szín: Rédics, Művelődési Ház, 2010. novem-

ber 26-27. trénerek: Bodóné Mátis Gyöngyi, 

Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási 

Hivatal osztályvezetője, Fodor Zoltán, Szent-

mártonkáta polgármestere

� Dömös, Pilismarót (Komárom-Eszter-

gom megye), helyszín: Dömös, 2010. novem-

ber 27–28., trénerek: Iványiné Szabó Andrea 

tréner és szakértő, Lüttmerdingné Balla Mó-

nika, a TÖOSZ titkára

� Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar, 

Szalatnak (Baranya megye), Helyszín: Al-

sómocsolád, 2010. november 29–30., tréne-

rek: Kovárik Erzsébet szakértő, Zongor Gá-

bor, a TÖOSZ főtitkára

� Sárosd, Seregélyes, Hantos (Fejér me-

gye), helyszín: Sárosd, 2010. december 3–4., 

trénerek: Szirbik Imre, Szentes polgármeste-

re, Szabados János, Apátistvánfalva, Kétvölgy 

és Orfalu községek körjegyzője 

� Rózsaszentmárton (Heves megye), 

2010. december 3–4. helyszín: Rózsaszent-

márton, tréner: Fekete Katalin szakértő

 Példaként összefoglaljuk, milyen következ-

tetésekre jutott a rózsaszentmártoni csoport 

a képzés végén:

– Kutatást kell végezni a településen „mi 

hiányzik az itt élőknek” témában;

– Kell(enek) még tréning(ek);

– A közös tudásban erő van;

– Szükséges a stratégiai gondolkodás be-

vezetése a képviselő-testületi munkába, hogy 

ne a pályázati kiírásokra reagáljunk, hanem 

a stratégiai célok megvalósításához keres-

sünk forrásokat;

– Eredmény, hogy elmélyültek a kapcso-

latok;

– Jó lenne a civil szervezeteknek is ilyen kép-

zés, hogy ők is egymás között, és mi is velük 

partnerségben tudjunk együttműködni;

– Folyamatos tanulásra van szükség a kép-

viselői munkához;

– Sokkal jobban oda kell fi gyelnünk egy-

más véleményének megismerésére és megér-

tésére, és a kulturált vitában kiérlelt döntés 

egységes megjelenítésére, képviseletére (a ki-

sebbségben maradók is!);

– Szükséges a lakosság bevonása a döntési 

folyamatokba, s a részvétel erősítése;

– Érintettek, civil szervezetek meghívása 

a testületi ülésekre, bevonásuk az őket érin-

tő döntésekbe – eddig is működött, de ezen 

túl tudatosabban kell végezni, s gyakorlat-

tá tenni.

Programunk kialakításakor az egyik 

hangsúly az együttműködés erősítésén 

volt, hiszen ahogyan az egyik képviselő 

írta a program kapcsán: „a vitapartnerek 

tisztelete nélkül csak gyomorgörcsöt le-

het kapni, nem megoldást találni”, illetve 

„a nézetkülönbségek nem jelentenek ellen-

ségességet”. Nem titkolt célunk továbbra 

is, hogy együttműködő és támogató poli-

tikai kultúrát segítsünk kialakítani a tele-

püléseken, ahol a helyi politikusok bizton-

ságban érzik magukat, és bátran vállalják 

hitüket és meggyőződésüket a települé-

sük iránti elkötelezettségükkel és tenni 

akarásukkal. 

Összességében a 38 település képvise-

lőinek tartott képzések után elmondható, 

hogy az eddigi tréningek mindegyike 8-on 

felüli átlagot mutatott a teljesítményérté-

kelésben (10 a kiváló és 1 a nagyon gyen-

ge). A módszer kialakításakor felmerült és 

azóta is létező dilemma, hogy mennyire 

kapjon a tréning csapatépítő és mennyire 

szakmai tudást átadó jelleget – ám a gya-

korlat azt mutatja, hogy a trénerek előze-

tes felkészülése és egyeztetése a megren-

delőkkel megoldást jelenthet a problémára. 

Általánosítható az a következtetés, hogy 

a nagyobb tapasztalatú, és elsősorban az 

idősebb korosztályt képviselő testületi ta-

gok jobban szeretik a „hagyományos” ok-

tatási, előadási stílust a tréningmódszerek 

helyett. Trénereinkkel egyetértve, tovább-

ra is támogatjuk a külső helyszínen szerve-

zett tréningeket, mert jóval könnyebb volt 

a csoportot „egyben tartani”, mint a hiva-

talban tartott képzéseken.

Ahogyan a felhívásban is írjuk, a program-

ra továbbra is lehet jelentkezni, hiszen szin-

te valamennyi értékelőlapról visszaköszön a 

mondat: „gyakrabban kellene ilyet tartani”. 

A módszerben a TÖOSZ is folytatni kíván-

ja a norvég hagyományt, ahol minden évben 

egy-egy napot szentelnek a programra a kép-

viselők, mintegy tudás-frissítésként.
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A választópolgárainknak 
hatalmasak az elvárásai

Török Balázs 
alpolgármester

– Számomra a két napból az együttlét volt 

a legérdekesebb, az volt a leghasznosabb, 

hogy emberileg közel kerültünk egymás-

hoz, megismertük egymás gondolkodását. 

A legélénkebb vitát két téma váltotta ki, az 

egyik az önkormányzati gazdálkodás téma-

köre, benne a vagyongazdálkodás és a vál-

lalkozási tevékenység. Ebben az egymással 

folytatott beszélgetések hoztak újdonságot. 

A másik a társadalommal és a civilekkel va-

ló kommunikációval kapcsolatos blokk volt. 

Itt arról alakult ki komoly vita, hogy kinek és 

milyen mélységben, valamint mikor kell meg-

kérdezni valamiről a lakosság véleményét; s 

ha minden embernek, csoportnak más-más 

a véleménye, akkor mi történjék? Az önkor-

mányzati hivatal dolgozói és a képviselők is 

arra törekszenek, hogy szakmailag jól vezes-

sék a várost, más kérdés, hogy meddig lehet 

elmenni a népszerűség keresésében. Szeren-

csés volt, hogy azokat a fogalmakat is felfris-

síthettük, rendszerezhettük, amelyek a napi 

használatban elkopnak, csorbulnak, „fölpu-

hulnak”. Engem, alig hathetes alpolgármes-

terként minden érdekelt, hisz’ előtte nem 

voltam képviselő sem. Nehéz eldönteni, mit 

lenne még érdemes a tréningeken megtár-

gyalni, hiszen, ha egyes témákat mélyebben 

vizsgálnánk, az a többséget nem érintené, 

vagy nem érdekelné, legyen szó akár a költ-

ségvetésről, akár a sportfejlesztésről. Talán, 

ha élő példákat mutatnának meg, egyet-ket-

tőt a sikeresek közül, egy átlagos adottságú 

település életéből, de egészen pontosan: ho-

gyan működött a döntéshozás, hogyan áll-

tak adaptálható fejlődési pályára. Ez nálunk, 

Szentendrén elsősorban az idegenforgalom 

témájában lenne érdekes. Nincs igazán ide-

genforgalmi koncepciónk, abból a nagyszámú 

vendégből, aki ideérkezik, kevés a bevételünk, 

nem tudjuk őket hosszabb itt tartózkodásra 

késztetni. Másik ilyen terület: a régi épületek 

hasznosítása. Volna még egy észrevételem: 

a moderátorok általánosságokat taglaló elő-

adásai nem keltették fel a hallgatók érdeklő-

dését, még több csoportfoglalkozás jobb lett 

volna. Természetesen nemcsak játékra gon-

dolok, hanem témák szerinti beszélgetések-

re. Ezekkel tarkítottam, bővítettem volna a 

kétnapos tréninget. A választópolgáraink-

nak hatalmasak az elvárásai irántunk, ame-

lyeknek meg kell tudnunk felelni. Van tenni 

és tanulni valónk bőven.

Kevés ellenzéki képviselő jött el

Dicső Zoltán 
önkormányzati képviselő

– Ötödik éve vagyok képviselő, a város-

gazdálkodás a területem. Közlekedésgé-

pészet a szakmai képzettségem. Minthogy 

több éve végzem ezt a feladatot, a városgaz-

dálkodás témában nem kaptam új informá-

ciókat, a költségvetés tárgyalásánál annál 

inkább. Mintegy 25-en vettünk részt a tré-

ningen, sajnos, kevés ellenzéki képviselő jött 

el, nem igazán aktivizálták magukat. Magam 

az idősebb korosztályhoz tartozom, viszont 

az ifjabbak, az újak, a kevésbé tapasztaltak 

számára nagyon hasznosnak tartom ezt a 

képzést. Beszélgettem velük, ők is ezt mond-

ták. Tudnunk kell, hogy a választók elvárásai 

Gyakorlatok a működéshez és az együttműködéshez

Közös gondolkodás
November 19–20-án Dobogókőn megtartott programon a szentend-

rei önkormányzat képviselői és a hivatal dolgozói vettek részt, közü-

lük kérdeztünk meg néhányat a tapasztalataikról. A programot Zon-

gor Gábor és Szántó Mária vezette.
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irántunk igen nagyok, ennek csak sok mun-

kával lehet megfelelni. A körzetemben azt 

tapasztaltam, hogy a munkát megbecsülik 

az emberek. Magam kisebb arányú győzel-

met vártam, mint amit elértem, és a bizal-

mat nem érdemelhettem ki mással, mint a 

tevékenységemmel. Számomra a képviselői 

munka szolgálatot jelent, itt éltem le az éle-

temet, rendkívül széles körű az ismeretsé-

gem városszerte. Bizalommal fordulnak az 

emberek hozzám, mert tudják, amit lehet, 

elintézek. Két bizottságnak is tagja lettem, 

egyik a Városüzemeltetési, környezetvédel-

mi és idegenforgalmi bizottság. A város ide-

genforgalma, turizmusa jelentősen átren-

deződött a tíz, húsz, illetve harminc évvel 

ezelőttihez képest. Szükségünk lenne egy 

szállodára, hogy hosszabb időt tölthessenek 

nálunk az idelátogatók. Sajnos, ma a szál-

lodaipar nem gondolkodik új szállodában. 

Talán azzal, hogy idén, második nekifutás-

ra – az elsőnél beszakadt a fúró – elkészült 

a termálkutunk, kicsit közelebb kerülünk a 

lehetőséghez. Nyolcszáz liter 60 fokos ter-

málvizet tud percenként adni ez a hajóállo-

más közelében lévő kút. Most lefojtva várja, 

hogy kitaláljuk, mire tudnánk a legjobban 

felhasználni a vizét. Van már látványter-

vünk a Papszigetre, egy négycsillagos szál-

lodára. Befektetőt még csak találnánk, az 

üzemeltető hiányzik.

A szituációs gyakorlatok, példák 
alkalmasak a tapasztalatgyűjtésre

Kun Csaba 
önkormányzati képviselő

– Agrár-közgazdász a végzettségem, a kép-

viselő-testületben a városüzemeltetési bi-

zottság elnöke vagyok. Ez a harmadik kép-

viselői ciklusom, négy évig alpolgármester is 

voltam, nekem a novemberi tréning túl sok 

új információt nem adott, inkább az újon-

nan megválasztott képviselők, vagy a rit-

kábban találkozók számára nyújtott hasz-

nos alapismereteket ez a két nap. Inkább az 

volt a cél, hogy jó kapcsolatrendszer alakul-

jon ki közöttünk.

Úgy láttam, mindenki élményekkel gaz-

dagodva zárta ezt a konzultációt, jobban 

megismertük egymást, s kialakult egyfajta 

kohézió közöttünk. Voltak olyan gyakorla-

tok, amelyek az együttműködést modellez-

ték: ki hogyan viszonyul a másikhoz, milyen 

beállítottságú, mi a véleménye. 

Az a pozitív tapasztalatom, hogy min-

denki nyitottan, a város iránti szeretettel 

és megértéssel kezelte a kérdéseket. A ti-

zenöt tagú testületből négyen újak. Nekik 

lehettek esetleg prekoncepcióik a másikról, 

és ilyenkor kiderülhet, hogy amit gondol-

tak, az megfelel-e a valóságnak, vagy sem. 

Tanultunk egymástól is, a helyzetekből sok 

mindent leszűr az ember. Például a szituá-

ciós gyakorlatok, vagy a máshonnan hozott 

példák alkalmasak arra, hogy tapasztalat-

ként elraktározzuk, és adott esetben alkal-

mazni tudjuk őket.

Az emberek sokféleképpen viszonyulnak a 

képviselőkhöz, vannak közömbösek, akiket 

nem érdekel az önkormányzati munka, csak a 

választások idején, vagy akkor, ha olyan prob-

lémával találkozik, ami őt érinti és zavarja, és 

ezért fordul a képviselőjéhez. A másik véglet 

a túlbuzgó, aki rendszeresen keresi, valóság-

gal zaklatja a képviselőt, ott van a fórumokon, 

próbálja elintézni, amit fontosnak tart. Köztük 

pedig az „átlagpolgár”, aki főképpen az infra-

strukturális hiányosságok miatt, a csapadék-

víz elvezetés, az utak állapota ügyében keres 

meg bennünket. Ha valamit anyagi okokból 

nem tud megoldani az önkormányzat, az ná-

lunk, képviselőknél csapódik le: miért nem le-

het ennyi idő alatt rendezni a dolgot. Így van 

ez a város minden választókörzetében, hol 

jobban, hol kevésbé.

A tréning újfajta látásmódot hozott

Pintér Ádám 
önkormányzati képviselő

– Az Egészségügyi, szociális és civil bizott-

ság elnöke vagyok, valamint az Oktatási és kul-

turális bizottság tagja is. Bár ez az első ciklus, 

amelyben képviselőként dolgozom, előzőleg 

2002-től „külsősként” vezettem a sportmun-

kacsoportot, majd az Egészségügyi bizottság 

munkájában vettem részt. Tanár vagyok, je-

lenleg is gimnáziumban tanítok, európai uniós 

ismeretekről tartok rendszeresen foglalkozá-

sokat, de emellett több egyéb témával is foglal-

kozom, például a kistérségi irodában a kerék-

párutakkal. Számomra a dobogókői kétnapos 
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tréning azért volt érdekes, mert egy újfajta lá-

tásmódot hozott: jogilag és emberileg hogyan 

kell együttműködni a megválasztott képvise-

lőknek és a hivatal dolgozóinak. És segített ab-

ban, hogy egyben lássuk az egész önkormány-

zati rendszert. A leghasznosabb éppen az volt, 

hogy együtt vettünk részt a képzésben. Az ön-

kormányzat munkatársaival közelebbi, emberi 

kapcsolatot sikerült kialakítani, ami szerintem 

alapja lehet a következő időszak eredményei-

nek. Beszélgethettünk, amire munka közben, 

a hétköznapokon nincs lehetőség. Az ellen-

zéki képviselőkkel a város érdekében végzett 

együttműködésben korábban sem volt prob-

léma. Szentendrén nem is volt jellemző soha 

az éles szembenállás, sokkal inkább az együtt-

működés az esetek 80-90 százalékában. Az em-

beri kapcsolatok is jók. Csak négyen vagyunk 

újak a testületben, bennünket kellett a régebbi-

eknek megismerni. Talán a továbbiakban még 

az lehetne hasznos, ha egy-egy sikeres képvi-

selőt ismerhetnénk meg, vagy éppen konk-

rét példákat mutatnának be az előadók, hogy 

az általánosság mellett azt is lássuk, különbö-

ző problémákat hogyan oldanak meg mások 

ezen a területen. A választópolgáraink nem 

ismerik, hogy egy képviselő hivatalosan mivel 

foglalkozhat, elég sok telefont kapok, ha nem 

tudok segíteni, legalább megkeresem, hogy 

hová irányítsam a hozzám fordulót. Nagy lé-

pés az egészségügy területén, hogy az orvosi 

rendelőintézet felújításra kerül, a szociális vo-

nalon az önkormányzatnak sikerült az eddig 

megspórolt lakásalapjából új szociális bérla-

kásokat venni, amelyekkel kiválthatjuk a na-

gyon leromlott állapotban lévőket. Készül, és 

várhatóan jövő tavasszal elfogadjuk a város if-

júsági koncepcióját. A sportpálya fejlesztése 

is megtörténik, javulnak az állapotok, fejlőd-

het a sportélet; válogatott labdarúgó került az 

intézmény élére.

Tulajdonképpen nem olyan nagy 
ördöngösség ez a testületi munka

Fekete János 
önkormányzati képviselő

– A Társaság az élhető Szentendréért szí-

neiben választottak meg képviselőnek; ez egy 

civil összefogásból létrejött egyesület. Első al-

kalommal sikerült ilyen széles körű támoga-

tást kapnunk, civileknek, így engem is első 

alkalommal választottak képviselővé. A je-

löltjeink közül ketten jutottunk be az önkor-

mányzati testületbe. Az alapszakmám útépítő 

mérnök, ezért elsősorban a városüzemeltetés 

áll hozzá közel, de van még egy alapítványom 

is, amely a gyermekegészségügyet támogatja. 

Ezért vállaltam megbízatást az Egészségügyi, 

szociális és civil bizottságban is. 

A kétnapos tréning számomra azért volt 

érdekes, mert összefoglalta az önkormány-

zati munkát, olyan rendszerezésben, ame-

lyet sehol máshol nem találunk meg. 

Átfogóan láthattuk az önkormányzat, il-

letve a hivatal feladatait, a foglalkozásve-

zetők deklarálták is, hogy a legfontosabb 

a csapatépítés és az alapismeretek átadá-

sa. Nagyon kedvelem a gyakorlatokat, hi-

szen játékos formában adják át, vagy tisz-

tázzák az ismereteket, jó megoldásokat. 

De most nem ez volt a legérdekesebb, ha-

nem az, hogy különböző értékrendű em-

berek tudnak egymás mellett hatékonyan 

dolgozni. Érdekes, hogy ebben a formában, 

ahol nincs tét, ez milyen gyönyörűen mű-

ködik, míg, ha a politika „oldalba legyin-

ti” a részvevőket, bezárkóznak, és telje-

sen más arcukat mutatják. A csapatépítés 

során volt, akiben kellemesen csalódtam, 

volt, aki azt hozta, amit vártam tőle. 

Tulajdonképpen nem olyan nagy ördön-

gösség ez a testületi munka, inkább renge-

teg odafigyelést és közbülső munkát igényel. 

Az ilyen tréningekre biztos, hogy szükség 

van, annál is inkább, mert nemcsak egymás 

arcát, hanem mögötte az embert is jobban 

megismertük. És egymástól is tudtunk ta-

nulni. Az átlagpolgár borzasztóan közöm-

bös a politika iránt – az elmúlt húsz év-

ben szisztematikus munkával a pártoknak 

sikerült ezt elérni. Mindent vár a politi-

kusoktól, szép utat, környezetet, de tenni 

nem kíván érte. Szentendrén kicsit más a 

helyzet, mert elég erősek a civil szerveze-

tek, és rajtuk keresztül jóval nagyobb az 

érdeklődése a polgároknak. Az egyik ilyen 

terület, amelyen dolgozunk, az értelmetlen 

beruházások figyelemmel kísérése, illetve 

az olyan döntés-előkészítések nyilvános-

ságra hozatala, amelyek nagymértékben ir-

ritálják a lakosságot. A nyilvánosság erejét 

kívánjuk használni mindazokban a kérdé-

sekben, amelyek nagyon nem tetszenek az 

embereknek. Ilyen például a hárommilli-

árd forint feletti uszoda vállalkozói beru-

házása, amely egyszercsak a város garan-

ciavállalása nyomán átkerült a városhoz, 

és évi több mint 300 millió forintnyi mí-

nuszt jelent Szentendre gazdálkodásában. 

Ugyanilyen volt az a külterületi ingatla-

nok belterületbe vonása, amit átmeneti-

leg sikerült „parkoló pályára” tenni. Ci-

vil összefogással elértük egy tanulmány 
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elkészítését ennek a következményeiről, 

hiszen itt sok olyan probléma vetődik fel, 

amelyet nem vettek figyelembe. Most vi-

szont a testület megszavazta, hogy erre 

nincs szükség, mert túl drága. Eredmé-

nyesen akadályoztuk meg a belterületen 41 

óriásplakát elhelyezését. Most próbáljuk a 

város elkerülésére tervezett – szerintünk 

presztízs-beruházás – tehermentesítő út 

nyomvonalának megváltoztatását, mert az 

Natura 2000-es területeket érint. Nagyon 

sokat tudnánk tenni a városért a kultúra 

területén is. Ebben úgy érezzük, a város is 

szívesen dolgozik együtt velünk.

Jó lenne önkormányzati joggal 
kapcsolatos ismereteket is hallgatni

Magyar Judit 
önkormányzati képviselő

– A tréningen két tapasztalatot szereztem. 

Egyrészt szükség van rá, ha emberekkel dolgo-

zunk együtt – hiszen mindannyian közösség-

ben élünk. Most egy kicsit jobban összeková-

csolódott ez a testület, amely, úgy látom, eléggé 

homogén. MSZP-s képviselő én vagyok egye-

dül. Már nyolc éve dolgozom az önkormány-

zatban; nem igazán érvényesül a városban a 

nagypolitika, hanem inkább a városért tevé-

kenykedünk. Jó volt, hogy az újakat meg lehe-

tett ismerni, és kicsit jobban összebarátkozni 

velük. A másik rész a szakmaiság volt, amit a 

tréning számomra nyújtott. Nyolc év nagyjá-

ból elég arra, hogy az ember a szükséges isme-

reteket magába szívja, az önkormányzatiságot 

megtanulja. (Eddig a költségvetési bizottságot 

vezettem, most pedig a pénzügyi ellenőrző bi-

zottság elnöke vagyok.) De ennyire összefogot-

tan és egységeiben én sem gondoltam még át a 

feladatokat, és azt, hogy mit is jelent az önkor-

mányzatiság, így amit kaptam, sok szempontból 

újdonság volt. Még akkor is, ha a részelemeket 

tudtam: azt, hogyan szól a törvény, hogyan kell 

a vagyongazdálkodást meg a költségvetést ösz-

szeállítani. Nagyon tetszettek a szituációs játé-

kok, ezekből többet is szerettem volna, hiszen 

valóban a gyakorlati életben dől el, hogy tudunk 

mi magunk megoldani egy-egy feladatot. A hét-

köznapokban azt a szemléletet tudom majd a 

leginkább alkalmazni, hogy a közpénzzel úgy 

gazdálkodjunk, hogy a köznek legyen jó. Nem 

mindig követjük ezt az elvet, mert a gazdasá-

gi kényszer vált uralkodóvá. Versenyszellemű-

vé válik időnként az önkormányzat, úgy gon-

dolkozunk, mint a versenyszférában: mert meg 

kell élni, mert az állam a feladatokhoz nem ren-

del annyi pénzt, és az adókból nem jön vissza 

annyi, mint amennyire szükség lenne az elvég-

zésükhöz. Ha az adókat száz százalékban visz-

szakapnánk, nem lenne sem költségvetési, sem 

egyéb hiányunk, mert gazdag emberek laknak 

ebben a városban. Közgazdász vagyok, túl sok 

jogi ismeretem nincs, de minthogy a képviselői 

szakma inkább jogi területtel foglalkozik, mint 

gazdaságiakkal – a jogszabály viszont többféle-

képpen értelmezhető, attól függően, ki milyen 

oldalon áll, és milyen szemszögből nézi –, ezért 

jó lenne önkormányzati joggal kapcsolatos is-

mereteket is hallgatni.

Ez a két nap elősegítette a kollégák jobb 

megismerését is. Többször kisebb csopor-

tokban voltunk. Ennyit nem szoktunk együtt 

gondolkozni és együtt dolgozni egy-egy té-

mában. Jó volt, hogy a hivatal dolgozói is 

velünk gyakoroltak, és amikor csapatokat 

alkottunk a különféle feladatokhoz, akkor 

láttuk, hogy a hivatalnok, aki ott ül az ön-

kormányzatban, más szemmel nézi a hely-

zetet, mint adott esetben én. A képviselők 

között korábban sem volt nézeteltérés, tud-

tunk együtt dolgozni az elmúlt években is 

politikai hovatartozástól függetlenül. A vá-

ros volt a fontos, az elmúlt ciklusban ezt a 

frakciónk deklarálta is, akkor is, ha megvé-

tóztunk, akkor is, ha támogattunk valami-

lyen ügyet. A polgármesterünk is határo-

zottan képviseli a konszenzusra törekvést a 

városi döntéshozásban, és ezt jónak tartom. 

Nagyok az elvárások velünk szemben, néha 

úgy érzem, ha én ülnék a városvezetői szék-

ben, lehet, hogy nem engednék ekkora de-

mokráciát. Nem biztos, hogy minden kér-

désben kikérném a lakosok véleményét, mert 

ütközés estén nem lehet olyan döntést hoz-

ni, ami minden polgárnak tetszik. Szívesen 

teszünk a város lakosaiért, amit csak lehet-

séges, a pici dolgoktól egészen a nagyokig, 

de néha túlzottak az elvárások. 

Szentendre pénzügyi helyzete most ne-

héz. Gondot jelent az uszoda, amit nem így 

szavaztunk meg az előző ciklusban, de ránk 

szállt vissza. Ez magánépítkezés volt, amely-

ben az önkormányzat kezességet vállalt, most 

a lízingdíjakat nekünk kell fi zetni a két és fél 

milliárdos hitelből megvalósult beruházás-

nál. És a működés is most már úgy tűnik, az 

önkormányzat feladata lesz. Ami, a példák 

alapján, nem lehet rentábilis. A vagyongaz-

dálkodásunkra nagyobb hangsúlyt helyez-

nék, mert abban esetleg még lehet tartalék. 

Az adóink a maximumon vannak, a behaj-

tásuk is jó. Lehet, hogy új adózókat kellene 

a városba csalogatni, ami szintén nem köny-
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Jelentkezési feltételek: minimum 12 fő, maxi-

mum 20 fő folyamatos jelenléte a tréningen (A tré-

ningre bármilyen összetételben jelentkezhet egy 

vagy több önkormányzat a következő lehetőségek-

ből választva: egyedül, külső bizottsági tagokkal, 

szakértőkkel együtt, garantálva a minimális részt-

vevői létszámot; a mikrotérség vagy bármely más 

település(ek) képviselőivel együtt; a hivatal vezeté-

sével és munkatársaival, vagy a nélkül.).

TÖOSZ-tagoknak egyszeri, bruttó 200 

ezer Ft. térítési díj (Figyelem! Jelen felhívás-

ban szereplő képzés, az önkormányzati ve-

zetők, képviselők szerteágazó feladatainak, 

tevékenységének ellátásához szükséges átfo-

gó ismeretek megszerzését célozzák, vagyis 

a képzések részvételi díja a személyi jövede-

lemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4.§ 

(2) bekezdése alapján adómentesen elszámol-

ható!), nem TÖOSZ-tagoknak bruttó 300 ezer 

Ft térítési díj befi zetése a TÖOSZ-nak.

Megfelelő technikai feltételek biztosítá-

sa: tréning tartására alkalmas nagyságú és 

berendezésű terem, fl ipchart-papír, fi lcek, 

jegyzetpapír (a további feltételeket a tréner-

rel lehet egyeztetni, szükség esetén a továb-

bi kellékeket biztosítjuk).

TRÉNING
A TÖOSZ és norvég testvérszerve-
zete, a KS (Norvég Helyi és Regio-
nális Önkormányzatok Szövetsége) 
együttműködéséből megszületett 
a Képviselők Képzése elnevezésű 
program, amelyet a Polgármester 
Akadémiához hasonlóan az EGT és 
Norvég Finanszírozási Mechaniz-
musok támogat.Ö
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nyű. A városvezetés kötvényt bocsátott ki, az 

is „ketyeg”. A természeti és az épített kör-

nyezetünk nagyon szép, evvel jobban kelle-

ne tudni gazdálkodni.

A hivatal számára 
is adott újat a tréning

Molnár Ildikó jegyző

– Ennek a két napnak a legnagyobb hoza-

déka az volt, hogy a választások után megis-

mertük egymást az önkormányzat jelenlegi 

képviselőivel, nemcsak munkakapcsolatban, 

hanem egy kicsit oldottabb légkörben is. Ez 

pedig nagyon fontos ahhoz, hogy a jövőben a 

közös munka gördülékenyebb legyen, bizalom-

mal fordulhassunk egymáshoz – a képviselők 

a hivatalhoz, a hivatal pedig a képviselőkhöz. 

Több mint tíz éve dolgozom a közigazgatásban, 

hat és fél éve vagyok Szentendre város jegy-

zője.  Úgy látom, a testület megújulása során 

most a fi atalság került be közéjük. Nyitottsá-

guk, jókedvük, oldottságuk sokat fog segíte-

ni a működésben. Most ismerkednek ezzel a 

világgal, azzal, amiért négy éven keresztül fe-

lelősséget vállalnak, hogy mit tesznek ennek 

a városnak a fejlődéséért. A (nem is annyira) 

fi ataloknak a tréninghez és ehhez a szemlélet-

hez való hozzáállása megmutatta, hogy még 

konstruktívabb légkör alakulhat ki közöttük is, 

meg a képviselők és a hivatal között is.

A tréningen elhangzott anyag nekünk 

az életünk része, minden évben, 365 na-

pon át, tehát mint hivatalvezetőnek nem 

adott újdonságot, de nem is ez volt a cél-

ja. Inkább, hogy a képviselőknek nyújtson 

olyan elméleti bázist, gyakorlatokkal átsző-

ve, amelyek segítenek nekik megismerni a 

képviselői munkát meghatározó jogszabá-

lyi, elvi, gondolati alapokat. A gyakorlati 

feladatok nagyon jól voltak kiválasztva, ol-

dották az első pillanatban talán nem annyi-

ra felszabadult légkört. Különösen érdekes 

volt ebben az összefüggésben a gazdálko-

dásról szóló foglalkozás. A legnagyobb ér-

deklődést a kommunikációs, társadalmi 

kapcsolatokkal foglalkozó rész váltotta ki. 

Az újak sok olyan témával találkoztak itt, 

amelyről talán még nem is hallottak. Élve-

zetes volt figyelni, hogy a különböző indít-

tatású képviselők milyen oldalról közelíte-

nek meg egy adott ügyet. 

A két nap alatt átadott ismeretanyag önma-

gában elégséges alap ahhoz, hogy a képvise-

lők jól lássák, mi a feladatuk, mi az, ami rájuk 

vár, és milyen gazdasági környezetben. Egy 

kicsit talán közelebb jutna hozzájuk, ha több 

gyakorlati feladat lenne.  Kevesebb elmélet-

tel, rövidebb blokkokkal. A hivatal számára is 

adott újat a tréning. Nem számomra, hiszen 

nekem mint hivatalvezetőnek át kell látnom az 

egész működést, de a különféle szakterületek 

dolgozóinak itt nyílt lehetősége, hogy ne csak 

a saját, hanem az egész szervezet munkáját 

lássa egységében. Egészen biztos, hogy egy-

mástól is tudtak tanulni a résztvevők, nem-

csak a szakmai, hanem az emberi oldalról is. 

Az elmúlt hat évben is nagyon jól együttmű-

ködött a korábbi képviselőtestület és a hiva-

tal, elismerték és számítottak a munkánkra. 

A jelek azt mutatják, ez továbbra is így lesz, 

és a tréning ezt segítette.  
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Akiknek ajánljuk: olyan önkormányzatok-

nak, ahol a képviselők nyitottak, és fejleszte-

nék magukat településük jobb szolgálatáért;  

azon önkormányzatok képviselő-testületeinek, 

amelyeknél lehetne még fejleszteni az együtt-

működést; azoknak a testületeknek, amelyek 

egy csapatként, erőiket egyesítve küzdenének 

településük fejlődéséért; és főleg azoknak az 

önkormányzatoknak, amelyek tisztségviselői 

tanulni szeretnének – egymást jobban meg-

ismerve, egymástól is.

A jogszabályi változások miatt sok kisebb 

lélekszámú településen mindössze kétfős tes-

tületet választottak, számukra értelmetlen 

lenne külön-külön tréninget tartani. Ezért 

ezek az önkormányzatok más települések 

testületeivel közösen vehetnek részt a prog-

ramban. A program alapelve, hogy a tréner 

utazik a testületekhez, az általuk választott 

helyszínre. 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mecha-

nizmusok támogatásának köszönhetően a 

képzésben való részvételért az önkormány-

zatoknak csak a tréner megbízási díját és el-

látását kell fi zetni, és gondoskodni a megfe-

lelő helyszínről. 

Előnyös, ha a településen zajlik a tréning, 

hiszen költségeket lehet megtakarítani (szál-

lás, étkezés). Az már nehezebben biztosítha-

tó, hogy minden résztvevő folyamatosan je-

len legyen, pedig ez mindenképpen fontos a 

tréning hasznosulása szempontjából. 

A TÖOSZ megszervezi és lebonyolítja a 

tréninget külső helyszínen is, ha ennek költ-

ségeit a megrendelő önkormányzat vagy ön-

kormányzatok vállalják. Igyekeztünk olyan 

szállásokat találni, amelyek árai elérhetőek 

az önkormányzatok számára s a körülmé-

nyek is megfelelőek. Minthogy ezek a képvi-

selők együtt dolgoznak (remélhetőleg) mini-

mum négy évig, így a külső helyszín azért is 

jobb, mert a garantált részvétel mellett embe-

rileg is jobban megismerik egymást a részt-

vevők, ha folyamatosan együtt töltenek két 

vagy három napot. 

A képzés célja, hogy a választott képviselők 

hozzáállásának és gondolkodásmódjának for-

málása által fejlődjék a helyi demokrácia, a te-

lepülési közösség és az állampolgárok számára 

nyújtott közszolgáltatások színvonala. 

A program tehát: egyrészt alapvető ismerete-

ket ad az újonnan és az újra megválasztott önkor-

mányzati képviselők számára (a jogrendszerről, 

az ő illeszkedésükről, szerepükről, felelősségük-

ről és lehetőségeikről), másrészt a fejlődési fo-

lyamatot segíti azáltal, hogy a jó kormányzás 

példáit terjeszti, a helyi közösségfejlesztést és 

a helyi demokráciát támogatja. 

A képzés módszere, időtartama: a program 

folyamatos, bármikor kérhetik a TÖOSZ-tól a 

tréning megszervezését. A jelentkező önkor-

mányzatnak lehetősége van arra, hogy a kezdő 

kétnapos tréningen túl (további díj megfi zeté-

se ellenében) évente egyszer egy napos frissítő 

tréningen is részt vegyen. A képzés részeként 

a részvevőknek minden témához ingyenesen 

jegyzetet adunk, összesen hét jegyzet készült 

(A helyi önkormányzatok szervezete és mű-

ködése, Demokrácia az önkormányzatokban, 

Önkormányzati gazdálkodás, Önkormányzati 

tervezés; Az önkormányzati vezetés főbb di-

lemmái; A helyi közszolgáltatások szervezése; 

Társadalmi párbeszéd.) A TÖOSZ honlapján 

mind a hét folyamatosan elérhető lesz. Hoz-

zájuk kapcsolódnak a tréninget alkotó mo-

dulok, amelyek egy-egy témát dolgoznak fel. 

Minthogy minden településnek testre szabott 

tréninget szeretnénk nyújtani, ezért a képzést 

megelőzően a tréner egyeztet a település veze-

tőivel, hogy melyek a prioritásként kezelendő 

témák és ügyek. Fontos hangsúlyozni: a tré-

ning alatt nem konkrét helyi ügyeket fognak 

feldolgozni. A program célja, hogy az önkor-

mányzaton belül mindenki megismerje a ma-

ga szerepét és kötelességét valamint a képvi-

selőtársait. 

További információkért forduljon hozzánk, 

várjuk jelentkezésüket!

Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi 

titkára, E-mail: sabjan@toosz.hu 

Telefon: (1) 321 2496 www.toosz.hu 
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Közös pont

„A harmadikos olvasókönyvben érdekes 

történeteket találtam Attila királyról és 

rávetettem magam az olvasásra. Nem csu-

pán azért érdekeltek a hun királyról szó-

ló mesék, mert az én nevem is Attila, ha-

nem azért is, mert Öcsödön nevelőszüleim 

Pistának hívtak. A szomszédokkal való ta-

nácskozás után a fülem hallatára megálla-

pították, hogy Attila név nincsen. Ez na-

gyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy 

a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila 

királyról szóló mesék fölfedezése, azt hi-

szem, döntően hatott ettől kezdve minden 

törekvésemre, végső soron talán ez az él-

ményem vezetett el az irodalomhoz, ez az 

élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, 

aki meghallgatja mások véleményét, de ma-

gában fölülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pis-

ta névre, míg be nem igazolódik az, amit ő 

maga gondol, hogy Attilának hívják.”

A fenti sorokat József Attila írta önélet-

rajzában (Curriculum Vitae, 1937), és ez az 

idézet akár mottója is lehetne a Nyílt Társa-

dalom Intézet Olvassunk együtt! programjá-

nak, amely az ország leghátrányosabb hely-

zetű településein élő gyerekekkel próbálja 

megosztani az olvasás élményét. Joshi Barat 

(műsorvezető), Szalóki Ági (énekesnő), So-

ma (énekesnő), Kótai Mihály (sportoló), Szu-

per Levente (sportoló), Puskás Péter (énekes), 

a Karaván Társulat, Dobó Kata (színésznő), 

Kepes András (újságíró), valamint Mészáros 

Antónia (újságíró) – többek között ők azok, 

akik vállalták, hogy elutazzanak ezekbe az is-

kolákba, elvigyék magukkal az adományként 

fölajánlott könyveket, fölolvassanak a gyere-

keknek, majd elbeszélgessenek velük. A kö-

zös olvasást bábelőadás zárja, a gyerekek pe-

dig könyvcsomagot kapnak.

A közismert emberek személyes jelenléte ön-

magában is hat, de a program szervezői nem 

pusztán az ismertség hatásában hisznek, hanem 

abban is, hogy a kiválasztott közszereplők hite-

lesen tudnak a hátrányos helyzetű gyermekek-

kel beszélni a kitörés nehézségeiről. Hiszen Kó-

A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) idén tizenöt hátrányos helyzetű településre 
viszi el Olvassunk együtt! elnevezésű programját, amelynek keretében köz-
ismert személyiségek olvassák fel kedvenc olvasmányaikat szegénységben, 
gyakran kirekesztettségben élő gyerekeknek. A kezdeményezés célja fellép-
ni a megosztottság és a kirekesztettség ellen, az olvasás, a könyvek által. 

Mozgalommá szerveződne az OSI Olvassunk együtt! programja

Pistából Attila
Szerző: Ónodi-Molnár Dóra
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Közös pont

tai Mihály is szegénysorból emelkedett ki, Joshi 

Barat megélhette az „idegennek lenni egy zárt 

közösségben” érzését, Szuper Leventének ma-

gyarként kellett beilleszkednie a tengerentúli 

világba. Tudják, miről beszélnek. Tudják mi-

lyen, amikor valakit a származása, a bőrszíne, 

a kiejtése, a szokásai miatt ítélnek meg. Át tud-

ják élni, milyen lehet ma cigánynak lenni Ma-

gyarországon, egy kis településen, nyomorban, 

kilátástalanságban. De azt is tudják, hogy van 

esély a felemelkedésre, és többek között erre 

éppen az olvasás teremthet esélyt.

A Nyílt Társadalomért Intézet programjának 

ezért az az elsődleges célja, hogy az olvasást 

népszerűsítse, különösen a leszakadó térségek-

ben, ahol a mélyszegénységben élő családok-

nak nincs lehetőségük könyveket venni, illetve 

az aluliskolázottság miatt az otthoni olvasást 

a szülők nem ösztönzik és nem képesek segí-

teni. A kampány szervezői emellett azt is cé-

lul tűzték ki, hogy közkedvelt személyiségek 

bevonásával felhívják a társadalmi fi gyelmet 

a szegénység, a kirekesztődés, a szegregáció 

következményeire: ha már gyerekkorban kü-

lön tanulnak, külön étkeznek, külön ballagnak 

szegények és nem szegények, cigányok és nem 

cigányok, akkor a későbbiekben nincs esély a 

társadalmi integrációra. 

A távolabbi cél az, hogy ne csak az OSI vi-

gye el a közismert embereket és a könyveket 

ezekre a településekre, hanem önszerveződő 

klubok alakuljanak, ahogy ez Sáta települé-

sen történt például, ahol az iskolát bezárás fe-

nyegeti, mert csődbe került az önkormányzat. 

Ott Soma olvasott a gyerekekkel, ő vitte nekik 

a könyveket. Mert „a könyvek megváltoztatják 

a világot, ha a világ meg akar változni”, ahogy 

azt Nógrádi Gábor író mondta, aki háromszáz 

könyvet adományozott a programnak.

Kellenek a könyvek nagyon. Miközben egy-

re szebb könyvesboltok nyílnak, s a gazdasá-

gi válság ellenére sem csökkent jelentősen a 

könyvforgalom, addig a leszakadó, hátrányos 

helyzetű és elszegényedett településeken gya-

korlatilag megszűnőben van az olvasás lehető-

sége: nincsenek könyvesboltok, a helyi könyv-

tárak és az olvasásnak helyet adó közösségi 

terek megszűntek. Gyakran fény sincs az ol-

vasáshoz: számtalan családnál a villanyórát 

is leszerelte a szolgáltató.

Ez a kezdeményezés Romániában indult 

útjára először, ahol olyan sikere volt, hogy 

a programot az állam felkarolta, és oktatás-

politikájának részévé tette. A Magyarorszá-

gon 2010 áprilisában indult programsorozat-

ban a közismert személyiségek, a gyerekek 

és a szüleik közös olvasásához lehetőség sze-

rint, egy-egy kortárs magyar író is csatla-

kozik. Az OSI olyan szakmai partnerekkel 

dolgozik együtt a programban, mint a Lib-

ri, a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Ala-

pítvány vagy a Litera irodalmi portál. Nem 

is tagadják: az eddigi sikerek láttán azt sze-

retnék, hogy a programot egyfajta mozga-

lommá szervezzék, amelyben egyre több ön-

szerveződő közösség és partner jelenik meg. 

Ennek érdekében már honlapot is működ-

tetnek: a www.olvassunkegyutt.hu-n min-

den részlet megtalálható, és várják az újabb 

önkormányzatok, iskolák jelentkezését, akik 

felismerik: egyáltalán nem mindegy, hogy 

sikerül-e településüket bekapcsolni egyfaj-

ta szellemi vérkeringésbe, és megajándékoz-

ni az ott élő gyerekeket az esélyteremtő kul-

túra élményével.  �
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Barangoló

Október 3-án a választópolgárok Somogy-

országban is egyértelműen kinyilvánítot-

ták az akaratukat, s ebből kiolvasható, hogy 

bíznak a gyökeres változásban – kezdte vá-

laszát Somogy megye fi deszes országgyűlé-

si képviselője. – Nem pusztán módosításra, 

kiigazításra adtak felhatalmazást, hanem ar-

ra, hogy a nemzeti együttműködés erejével 

új szabályokra épülő politikai, gazdasági és 

társadalmi rendszer jöjjön létre az élet min-

den területén. Hatékony, rugalmas, a huszon-

egyedik század kihívásainak megfelelő, mo-

dern önkormányzatot kell kialakítani, mely a 

legmegfelelőbb módon szolgálja a somogyi-

akat. Nem megszorításokról, hanem egy tel-

jesen új szerződésről van szó. Nem politikai 

átszervezést szeretnénk megvalósítani, ha-

nem már az előző ciklusban megkezdett fo-

lyamatokat akarjuk folytatni, kiteljesíteni. A 

racionalizálást ezúttal felváltja a megye újjá-

szervezése, melyet, ha jól hajtunk végre – s 

erre minden szándékunk és reményünk meg-

van –, akkor bizonyos ágazatokban pluszfor-

rások jelenhetnek meg.

Gelencsér Attila, akit a közelmúltban vá-

lasztottak meg a Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetsége alelnökének, így foly-

tatta: a képviselőtestületi tagok számának 

radikális csökkentéséből is kitűnik, hogy 

a települési önkormányzatoknál sem foly-

hatnak tovább úgy a dolgok, ahogy eddig. 

Új korszaknak kell következnie. Olyannak, 

amelyben minden fi llérnek megnézzük a he-

lyét, és újragondoljuk a feladatokat, köztük a 

nem kötelező önkormányzati feladatokat is. 

Olyan rendszert kell létrehoznunk, amellyel 

jobb eséllyel pályázhatunk európai források-

ra, amely szolgálja a legfontosabb nemze-

ti ügyet: a munkahelyteremtést. A legfris-

sebb adatok szerint 11,9 százalékról 10,8-ra 

mérséklődött a munkanélküliség; hosszú idő 

után először nem csökkent a férfi ak foglal-

koztatottsága, a nőké pedig nőtt 1,1 száza-

lékkal. Magyarországon 43 ezerrel többen 

dolgoznak ma, mint néhány hónappal ez-

előtt, és ennek az első csírái Somogyban is 

érzékelhetők.

Az elnök szakmai „ars poeticája” az, hogy 

újra kell szervezni a megyét, s mielőbb újra 

kell gondolni a működőképesség megtartásá-

nak lehetséges útját. Elmondta: világos ütem-

terv van a fejében, és országosan is fi gyelemre 

méltó megyei újjászervezésre készül. Mun-

káját tapasztalt apparátusi dolgozók és ön-

kormányzati vezetők, valamint külsős szak-

értők is segítik.

Ennek tudatában készítik elő például a 

szociális és a gyermekvédelem terén meg-

valósuló reorganizációt. Így a tervek szerint 

a megye nyolc szociális otthona – amely-

ben 1513 ellátott, köztük sok, fokozott gon-

dozást igénylő, magatehetetlen, magányos 

személy tölti mindennapjait – három köz-

ponttá alakul majd: Tabon, Berzencén és Se-

gesden. A jelenleg önálló intézmények pe-

dig telephelyként funkcionálnak majd. A cél 

az, hogy költséghatékony legyen a gazdál-

kodás, és szűküljenek az igazgatási funkci-

ók. A humánerőforrással való gazdálkodás 

is korszerűbbé válik, mint ahogy a szakmai 

munka is egységesebb lesz.

Ugyanezért tervezik a gyermekvédelmi há-

lózat összevonását is – Marcali központtal. 

Az elmúlt években már e területen is lezaj-

lott egy integrációs folyamat, amely további 

lépéseket indukált.

Somogy újjászervezésében kulcsszerepe van a szaktudás és elhivatottság érvényre 
juttatásának és annak, hogy visszaadjuk a közigazgatás rangját. Csak így teremt-
hető meg az erős és hatékony megye, amely a társadalom bizalmát újra élvezheti. 
Gelencsér Attila, a Somogy megyei Közgyűlés újraválasztott elnöke mondta ezt, 
amikor arról kérdeztük, milyen tervekkel néz az új, 2010-2014-es ciklus elé. 

Rajt előtt
Hatékony önkormányzatok kellenek!

Szerző: Lőrincz Sándor, újságíró
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Az új alelnök korábban üzlet- és szervizvezető-

ként, majd rendszergazdaként dolgozott, s fi atal 

kora ellenére már nyolc éves önkormányzati gya-

korlata van; 2002-től Balatonlelle képviselőjeként 

szolgálta szülővárosának polgárait. Korábban a 

szociális, egészségügyi és sportbizottság tagja 

volt, 2006 októberétől pedig az ügyrendi és bűn-

megelőzési bizottság elnöki feladatait látta el.

Mint mondta, megtisztelő volt számára, hogy 

Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés 

elnöke alelnöknek javasolta, majd október 9-én 

Míg a szociális ellátás és a gyermekvé-

delem viszonylag homogén terület, addig a 

közgyűjteményi és a közművelődési ágazat 

sokrétűbb, szerteágazóbb. Ennek ellenére 

e szférában is kezdetét vette az egységesí-

tési folyamat. A megye vezetése azt terve-

zi, hogy felállít egy közgyűjteményi és köz-

művelődési igazgatóságot, melybe a megyei 

múzeum – kiterjedt hálózatával együtt –, a 

megyei levéltár és a megyeszékhellyel közö-

sen működtetett könyvtár tartozik majd, s 

része lesz egy rendezvényiroda is, valamint 

a Kaposvári Roxínház.

Az intézmények összekapcsolásával to-

vább erősödhet a feladatellátás szakmai 

színvonala, s az értékközvetítéssel széle-

sebb társadalmi rétegek szólíthatók meg a 

kulturális örökség ápolása és megismerte-

tése, valamint a közművelődés terén. Mi-

vel a finanszírozási gondokkal küzdő me-

gyei önkormányzatok korlátozott módon 

növelhetik bevételeiket, a meglévő állami 

forrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás-

sal képesek csak intézményeik fenntartá-

sára, illetve a kötelező feladatok megfele-

lő színvonalú ellátására. Az összekapcsolt 

intézményi keretek magasabb színvonalon, 

költséghatékonyabb módon, a fenntart-

hatóság elvét figyelembe véve biztosítják 

a működtetést. A két új intézményegység 

felállításával, menedzsment szemléletű ve-

zetéssel a saját bevételek (például szolgál-

tatási díjak) jelentős növekedése várható, 

mely hozzásegíti az összevont intézményt 

ahhoz, hogy a megyei önkormányzat kö-

telező közgyűjteményi és közművelődé-

si feladatainak ellátásához külső forráso-

kat vonjon be.

A kapacitások összeadódásával például 

hatékonyabb lesz a humán és tárgyi erőfor-

rások kihasználása is. A megye kulturális, 

szellemi élete színesebbé, összehangoltab-

bá és teljesebbé válhat. Somogyra az ap-

rófalvas településszerkezet a jellemző, így 

a települések kulturális ellátottsága nagy-

mértékben növekedhet. Az összevont in-

tézmény az eddigieknél gazdaságosabban 

működhet, mivel koncentráltan történik 

a költségvetés tervezése, az adminisztrá-

ció, a pályázatkezelés és a kommunikáci-

ós rendszer fejlesztése. Az új működési 

forma előnyös a létszámgazdálkodásban 

is, hiszen cél a foglalkoztatás feltételei-

nek rugalmasabbá és hatékonyabbá tétele, 

biztosítva a szakmailag felkészült, elhiva-

tott munkatársak továbbfoglalkoztatását 

a közművelődésben. (A Somogy Megyei 

Közgyűlés egyébként az oktatás terén már 

korábban létrehozta a Somogy Megyei 

Térségi Integrált Központot, amelybe ki-

lenc intézmény tartozik; köztük a kollé-

giumi hálózat.) 

Az elnök arra is utalt: az elmúlt évben 

közel 13 milliárd forintos központi elvo-

nás érintette Somogyot. Ezért volt kényte-

len kötvényt kibocsátani a megye. A 2010. 

évi költségvetés hiánya 2,8 milliárd forint. 

Hogy ez ne maradjon így, s új pályára ál-

lítsák Somogyországot, Gelencsér Attila 

levélben fordult néhány nagy tapasztala-

tú polgármesterhez, akik tagjai a megyei 

közgyűlésnek is. A levélben egyebek mel-

lett arra kéri őket, hogy juttassák el hoz-

zá véleményüket, javaslataikat a készülő 

megyei költségvetéssel kapcsolatban, hi-

szen az új korszakban újfajta költségvetés-

re van szükség, és ennek megalkotásához 

fontos a gyakorlott önkormányzati vezetők 

többéves közigazgatási tapasztalata; a kö-

zös gondolkodás által a megyei együttmű-

ködés rendszerében végre optimális költ-

ségvetés születhet. �

Szerző: Lőrincz Sándor, újságíró

Witzmann Mihály 33 éves mérnök-informati-
kus lett a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke. 
A balatonlellei születésű fi atalember ugyan 
nem tagja a közgyűlésnek, ám az idei önkor-
mányzati választást követően már lehetőség 
nyílt arra, hogy a közgyűlés elnöke nem tes-
tületi tagot is választhat maga mellé. 

Gyorsan 
„beletanult” 



26 ÖNkormányzat | november–december www.toosz.hu

Barangoló

A Nyíregyházától 19 kilométerre fekvő Apa-

gyon aszfaltozott utcák, rendezett falukép és 

jellegzetes kolbászfüstölési illatok fogadják a 

december elsejei látogatót. Jelezvén: itt van 

a disznótorok ideje, s van is mit a füstölőre 

akasztani. Az Árpád-kor óta ismert falu ne-

ve az apa szó régi ragos alakja. A módos fa-

luhoz illik a kétszintes polgármesteri hivatal, 

amelyet több mint harmincmillió forintból 

akadálymentesítettek. Rámpán is megköze-

líthető a bejárat, s onnan liften mehetnek föl 

a kerekes székesek is az emeletre. Kiss János 

szavaiból hamar kiderül, nem ez az egyetlen 

program, amelyre pályázaton nyertek támo-

gatást. Felsorolásából összeállítható két év-

tized pályázatainak névsora, a sapard-tól a 

leki-n át a támop-ig. Maga a polgármester 

1977 óta munkálkodik a közigazgatásban. Is-

kolái végeztével ekkor lett építésügyi előadó. 

Aztán 1990-ben azt gondolta: az egész tele-

pülés épüléséért is tudna munkálkodni. A vá-

lasztáson a korábbi tanácselnökkel szemben 

nyerte el a választók bizalmát. S azóta min-

dig.  Felesége óvónő, gyermekei felnőttek. Vál-

lalkozásával is kötődik a községhez: mintegy 

200 mezőgazdasági termelőt integrálva ter-

mékeik értékesítésén dolgozik, ami létfontos-

ságú számukra. 

- Mit tart a legfontosabbnak Apagy elmúlt 

húsz évében? 

- Azt, hogy körülbelül 400 munkahelyet 

hoztunk létre a faluban. Alakult itt almát és 

más gyümölcsöt, zöldséget feldolgozó lé- és 

savanyító üzem, két hűtőház, varroda, kihe-

A 2428 lelkes település igen sok mutatóban kiemelkedik a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei falvak közül, munkanélküliségi rátája például jóval ala-
csonyabb. Minden olyan intézménye megvan, amelyre egy korszerű telepü-
lésnek szüksége van. Apagy polgármestere, Kiss János 1990 óta folyamato-
san, immár a hatodik ciklusban tölti be ezt a tisztséget.

APAGY 
egy falu Európában

a Megyei Közgyűlés is bizalmat szavazott neki. 

Önkormányzati képviselőként eddig is egy so-

mogyi közösség – Balatonlelle – érdekeit tartotta 

szem előtt, megyei alelnökként pedig Somogyor-

szág minden polgárát kívánja szolgálni a legjobb 

tudása szerint. Jakó Gergellyel, az általános alel-

nökkel megosztják a feladatokat. A megyei in-

tézményekkel való kapcsolattartás, a szociális, 

az egészségügyi, az oktatási és a közművelődési 

ágazaton kívül a turizmus és az idegenforgalom 

képviselete a fő feladata, és az ezzel járó protokol-

láris teendők. Így aztán meglehetősen „pörgős” az 

élete, hiszen egyik rendezvény a másikat éri: kö-

szöntőt mond a szociális munka napján, sajtótá-

jékoztatón beszél a pályázati lehetőségekről, pol-

gármester- és jegyzőkonferenciát vezet, a megye 

tudományos életéről tárgyal, kiállítást nyit meg, 

jótékonysági esten üdvözli a közönséget. Se vége 

se hossza a közéleti felkéréseknek, ám – legalábbis 

úgy tűnik –, viszonylag könnyen és gyorsan „be-

letanult” az alelnökségbe.

Nagy szerelme a Balaton, így nem csoda, hogy 

elszántan küzd az idegenforgalom fellendítéséért. 

A legfontosabbnak azt tartja – csakúgy, mint a 

Lajtától nyugatra eső államokban, például Olasz-

országban a Garda-tónál –, hogy meg kell nyújta-

ni az idegenforgalmi szezont. Csak így lehet még 

tökéletesebben kihasználni Somogy megye és a 

Balaton természeti kincseit. Úgy látja, jól tükrö-

zi ezt a gazdaság-élénkítésre, a munkahelyterem-

tésre és az idegenforgalom fejlesztésére irányuló 

kormányzati szándék is. A rövidesen megjelenő, 

új Széchenyi terv pályázati lehetőségei ugyancsak 

e célt szolgálják.

– Bízom abban, hogy az elkövetkezendő idő-

szak a tudatos, nemzetépítő stratégiára alapoz, 

amely mind az idegenforgalmi, mind a gazdasá-

gi szektor fellendítésére is jelentős hatással lesz – 

summázott az alelnök, akit a közelmúltban de-

legáltak a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Tanács külkapcsolatokért felelős bizottságába.  �

Szerző: Gőz József, újságíró
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lyezett tagozata van egy nyíregyházi szakkö-

zépiskolának. A mezőgazdasági vállalkozások 

is bővültek, sokan élnek a gyümölcs- és do-

hánytermesztésből. Ez azt jelenti, hogy 9-10 

százalékos munkanélküliségi rátánk valami-

vel még jobb is, mint az országos, de a térség-

hez képest kiemelkedően jó. Ráadásul a 160 

munkanélküli felének rendszeres foglalkoz-

tatási lehetőséget tudunk adni, s ezek az em-

berek nem vizet gereblyéznek, hanem a köz-

ség számára hasznos munkát tudnak végezni. 

Tudom, hogy Nyíregyháza közelsége is szá-

mít, sokan járnak be oda dolgozni, de aki akar, 

Apagyon is boldogulhat. Fejlődésünkhöz igen 

sok pályázati lehetőség kínálkozott, hiszen a 

hátrányosnak minősített baktalórántházi kis-

térséghez tartozunk.

Kiss János polgármester ezután a teljesség 

igénye nélkül sorolja a sok győztes pályázatot. 

Csak néhány az utóbbi négy évből: 2006: tele-

pülésközpont rehabilitációra 85 millió forin-

tot kaptak, de ebben az évben nyertek pénzt 

az általános iskola korszerűsítésére, nyílászá-

rók cseréjére. 2007-ben piac kialakítására, az 

orvosi rendelő és védőnői központ akadály-

mentesítésére, 2008-ban sportpálya-rekonst-

rukcióra, tanyagondnoki gépkocsi vételére. 

2009-2010-ben új, 450 adagos főzőkonyhá-

ra, az iskola és az óvoda felújítására kaptak 

pályázati forrásokat. A polgármesteri hiva-

tal akadálymentesítésében előbbre tartanak 

számos nagyvárosnál.

– Mi a titka a pályázatok megnyerésének?

– Semmi különös, hacsak az nem, hogy állan-

dóan fi gyelni kell a lehetőségekre, s ha találtunk 

ilyet, azonnal pályáztunk. Jó példa erre a sapard 

előcsatlakozási alapból megvalósított településköz-

ponti rehabilitáció. Márciusban már be is adtuk, s 

aztán kiderült: aki csak áprilisban adta be, egy sem 

nyert. A gyorsaság természetesen nem mehet a 

körültekintés rovására, az ipari területek fejlesz-

tése még mindig az előkészítés stádiumában van, 

mert a beruházó-jelölt – aki az önerő befi zetését is 

vállalta – még nem tudja a vállalandó munkahely-

teremtést garantálni. Nem szeretnénk elveszteni 

azért a pénzt, mert nem valósítjuk meg a pályázat 

szükséges feltételeit. Mint ahogy arra is vigyázunk, 

hogy a település ne adósodjon el, működési költ-

ségre még sohasem vettünk fel hitelt.

– Tudják tartani ezt a pályázati lendüle-

tet a jövőben is?

– Továbbra is szeretnénk megragadni min-

den lehetőséget, de a megnyert pályázatok 

egy része is előttünk áll. A legnagyobb mun-

ka a nyolc településsel közösen megvalósítan-

dó szennyvízcsatorna beruházás a keop kere-

tében. Ennek összköltsége hatmilliárd forint, 

amelyből egymilliárd jut a községünkre. Jövő-

re létesítünk sátortábort a horgásztó mellett. 

Építünk kerékpárutat, hogy ne a forgalmas 41-

es úton biciklizzenek a településrészek között, 

összekötő utat Apagy és Magy között, fejleszt-

jük az oktatás feltételeit, anyagokat szerzünk 

be a közcélú foglalkoztatáshoz stb. 

– Azt mondják, nemcsak kenyérrel él az ember 

– hanem hittel, kultúrával, sporttal is…

– 1100 református él a faluban, 500 római, 

400 görög katolikus és az őskeresztény egyház-

nak is van 130 híve. Magam a református egy-

házban viselek világi tisztséget. 1990 óta min-

den felekezet építkezett, ki templomot újított 
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– Nyíregyházi vagyok, Mátraverebélyhez 

eddig semmi sem kötött – kezdte Seres Má-

ria. – Tudatosan kerestem azonban egy olyan 

pár ezer lelket számláló falut, ahol valóra 

válthatom elképzelésemet: egy önfenntar-

tó, önellátó településmodell megvalósítá-

sát. Mátraverebélyt választottam, mert nincs 

messze a fővárostól, szép természeti környe-

zetben fekszik, ugyanakkor méltatlanul ne-

héz a sorsa. 

Az elmúlt húsz év legnagyobb bűne, hogy az emberekből kiölte az önfenntartás 
ösztönét – hangsúlyozta Seres Mária, a Civil Mozgalom vezetője, aki ez év őszétől 
kapott egy falunyit a mai magyar valóságból. Némi meglepetésre ugyanis polgár-
mesterré választották őt Mátraverebélyen, ahová addig semmi sem fűzte; bár sze-
retne itt letelepedni, egyelőre még ingázik Nógrád megye és Nyíregyháza között. A 
nemzeti kegyhelyéről, Szentkútról híres község neve a munkalehetőség hiányával, 
a roma lakosság magas arányával és a riasztó bűnözési adatokkal forrott egybe. Az 
újdonsült faluvezető célja azonban az, hogy települését mintaértékűvé tegye.

Nincs lehetetlen!

„Minthogy 
nem vagyok helybéli, 
nem vagyok senkinek 
elkötelezve. Nálam egyetlen 
mérce létezik: a teljesítmény.”

fel, ki parókiát, imaházat épített, jórészt saját 

erőből. A római katolikusok másfél millió fo-

rintos adakozásból kezdtek építkezni – hozzá-

adva a hívek munkáját is –, amelynek a végén 

az építkezést anyagilag is támogató püspök-

ség 30-40 milliót érő épületet szentelhetett fel. 

A sportban pedig egyenesen világritkaságnak 

számítunk. Ritkaság, hogy egy hasonló nagy-

ságú település asztalitenisz csapata a nemzeti 

bajnokság első osztályában játsszék. Márpedig 

ez a szakosztály 30 éve alakult Apagyon, s az 

utóbbi 15-20 évben az nb i-ben játszik, főváro-

si, megyeszékhelyi csapatokkal! De az nb ii-ben 

is indulnak. Ráadásul a nagycsapat háromne-

gyede helyi sportoló, egy játékos Romániából 

települt át – ő is tiszteletbeli apagyinak szá-

mít. Van labdarúgó csapatunk is, és népszerű 

a sporthorgászat. A már említett horgásztó 8-

9 millió forint bevételt produkál a napi-heti-

havi-évi horgászjegyekből. Ennek nagy részét 

halasításra fordítjuk, hogy ne csak a pecabo-

tot lógassák, hanem fogjanak is a horgászok. 

Sok programmal szolgál a művelődési ház is, 

több kisebb beruházás javította a szabadidős 

programok lehetőségeit.

- Jó lehet Apagyon élni, talán nincsenek is 

gondok a településen?

- Ezt azért nem lehet mondani. A mezőgazda-

sági termelés problémái itt is jelentkeznek. Két 

éve nem adnak támogatást az almatermesztés-

hez. Ennek is következménye, hogy az almalé-

gyártók még a tavalyinál nagyobb felvásárlási 

árakon sem jutottak elég alapanyaghoz. Jövő-

re almahiány is kialakulhat Szabolcsban! A do-

hánytermelőket fenyegeti, hogy 2013-ra az eu 

meg akarja szüntetni a támogatást. Pedig enél-

kül a dohánytermelés veszteséget hozhat a je-

lenlegi árakon. Reméljük, hogy a vidékfejlesz-

tés odafi gyel ezekre, és a hasonló jelenségekre, 

hiszen a vidék megélhetéséről van szó. �

Szerző: Schveiczer Krisztián
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– Pedig ritka kincs van a falu „birtokában”.

– Mátraverebélyhez tartozik nemzeti 

kegyhelyünk, Szentkút, amely évszázadok 

óta csodák színtere. Évente kétszázezer lá-

togatót vonz. Ez híressé tette településün-

ket, amely hírnév az utóbbi időben hírhedt-

séggel keveredett: a bűnügyi helyzet miatt 

szinte megállni se mernek nálunk. Ezen kell 

változtatnunk, elérve azt, hogy akit a hite 

hoz ide, az a jövőben hétköznapi csodákat 

is megtapasztalhasson itt, a faluban. 

– Nehezítheti dolgát a roma lakosság ma-

gas aránya? 

– Nem nehézségként élem meg, hanem 

kihívásként. Országosan növekszik a cigány 

lakosság száma, akiknek más a munka-, 

illetve tanulási moráljuk, mint a többsé-

gé. De ne feledjük: a problémáik megol-

dására csakis ők képesek. Mi csak segíteni 

tudunk – nem pedig helyettük cseleked-

ni. Remélhetőleg sikeres és mintaértékű 

program előtt állunk, és meg tudjuk mu-

tatni, hogyan lehet a cigánysággal együtt-

működve eredményesen cselekedni.

– Hol tartanak jelenleg?

– Tudom, mit szeretnék Mátravere-

bélyben megvalósítani, de nem idevalósi 

vagyok, így idő kell ahhoz, hogy lássam, 

az itt élők mit akarnak, s mire képesek. 

Éppen ezért átfogó településállapot-fel-

mérésbe kezdtünk. Egy nyomtatványt 

juttattunk el minden háztartásba, hogy 

megtudjuk, mennyien élnek egy-egy ház-

tartásban, mivel foglalkoznak, van-e szak-

májuk, nyelvtudásuk, munkahelyük, mű-

velésre alkalmas területük, és így tovább. 

Szóval az előkészítő szakaszban vagyunk. 

Ez még nem látványos, viszont meghatá-

rozóan fontos.

– Volt-e valami, ami meglepte az előzetes 

várakozásaihoz képest?

– Az itt élők kiszolgáltatottsága. Az, 

hogy nem egy-két tucat családnak van-

nak komoly anyagi gondjai, hanem a több-

ség egyik napról a másikra él. Sokan eddig 

csak a szociális segélyt kapták, de mivel en-

nek a reálértéke egyre csökken, és remény 

sincs arra, hogy valaha nőni fog, így elju-

tottak az elhatározásig: dolgozni kellene. 

No, de mit? Mihez értenek? A gyerekeket, 

a fiatalokat a tanulásra szeretnénk buzdí-

tani. Az aktív korúakat pedig megpróbál-

juk felkészíteni azokra a munkálatokra, 

amelyek a jövő évtől várnak rájuk. Okta-

tást indítunk, önerőből, társadalmi mun-

kával. A helyzetemen könnyít, hogy mö-

göttem áll egy országos egyesület, a Civil 

Mozgalom és sok segítő.

– Évtizedes beidegződésekkel kell szembenéznie.

– Az elmúlt húsz év legnagyobb bűne, hogy 

az emberekből kiölte az önfenntartás ösztönét. 

Mindenki azt várja, hogy majd mások megold-

ják a problémáit – az Európai Unió, vagy a mi-

niszterelnök, a polgármester, bárki. Ennek a vi-

lágnak azonban vége. Aki nem kezdi el rendbe 

tenni a saját dolgait, annak nincs jövője. Túl 

vagyunk egy választáson, amelytől sokan cso-

dát vártak. De csoda nem fog történni. Nincs 

pénz az országban, és nem is lesz, ha nem kez-

dünk el termelni, értéket teremteni.

Mátraverebélyhez tartozik 

nemzeti kegyhelyünk, 

Szentkút, amely évszázadok 

óta csodák színtere
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– Igazgatóként könnyebb a dolgom, mert itt, 

Kaposváron nagyszerű apparátusra támaszkod-

hatom, s megosztjuk egymás között a munkát. 

Örülök, hogy a magyarföldiek ismét bizalmat 

szavaztak nekem, ezért, ha tehetem, sietek kö-

zéjük. A körjegyzőség elvégzi az adminisztrá-

ciót, ám az ott élők körében – éppen a min-

dennapi jelenlét hiánya miatt – felértékelődik 

a polgármesteri szerep. Már gondolkodom a 

karácsonyi meglepetés-műsoron, amelyet min-

den évben várnak. Tavaly a szomszéd falubeli-

ek betlehemes játékot mutattak be, s volt példa 

arra is, hogy Huzella Péter barátommal közö-

sen léptünk fel. Most is készülök.

– Néhány hónapja áll a Csiky Gergely Szín-

ház élén, ahova a pályázatokat elbíráló gré-

mium egységes javaslatát követően, a me-

gyei jogú város döntése alapján került. Gon-

dolom, ez az idő elegendő volt ahhoz, hogy 

tisztábban lásson, és talán egyfajta öniga-

zolást is jelenthet: helyesen cselekedett, ami-

kor Schwajda György halálát követően pa-

pírra vetette elképzeléseit…

– Nem keresek önigazolást, mert az bizony-

talanságot sugallna. Teszem a dolgom, és a 

visszajelzések azt igazolják, nagy a kíváncsi-

ság a Csiky Gergely Színház iránt. Próbáljuk 

minél elevenebbé tenni a város, a megye és a 

színház kapcsolatát. Tervezzük a polgármes-

terek bérletének indítását is, amely alighanem 

egyedülálló lesz az országban. Szeretnénk, ha 

a kaposvári színház kulturális küldetésén túl 

egy közös, nagy találkozóhely is lenne, ahol 

a megye megválasztott tisztségviselői jobban 

megismernék egymást, az előadás előtt vagy 

után, netán a szünetben bemutatnák telepü-

léseik értékeit. Ezt a kedvezményes bérletet 

polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők, 

önkormányzati képviselők és közvetlen hoz-

zátartozóik igényelhetik.

– De mitől indul fejlődésnek a gazdaság?

– Meggyőződésem, hogy sokat tehet-

nek a jó helyi vezetők, a polgármesterek 

a település és a településen élők jövőjé-

ért. Hosszú távú stratégia kidolgozásá-

val. Nincs általánosan érvényes recept, 

hogy mit kell csinálni. Ki-kinek magának 

kell feltárnia azokat a helyi lehetőségeket, 

amik gazdasági erőforrásként szóba jöhet-

nek. Mindenki tudja, hogy az önkormány-

zatok már most nagyon nehéz helyzetben 

vannak. Az állami támogatás csupán egy 

részét fedezi a kötelezően ellátandó felada-

toknak. Bevételeket kell generálni, mert 

különben működésképtelenné válnak. Ez 

újfajta kihívás – amit én is, és gondolom 

nagyon sok újonnan megválasztott pol-

gármester társam érez, és igyekszik tenni 

is ezen a téren.

– Érez-e magában erőt céljai megvalósítá-

sához?

– Igen, de nem akarom feltalálni a spanyol-

viaszt. Tudatosan fi gyelem a jó kezdeménye-

zéseket, és keresem az ismeretséget azokkal a 

polgármesterekkel, akik az elmúlt időszakban 

olyasmit vittek véghez, ami tanulságul szol-

gálhat. Örömmel látom, hogy szívesen átad-

ják a tapasztalatokat.  

–  Nem lesz könnyű dolguk az új polgár-

mestereknek...

– Az elkövetkező években egyszerűen nem 

lehet hibázni! A tapasztalt polgármesterek 

azt mondják: most nem lehet ugrálni, ezek a 

túlélés évei. Ugyanakkor soha nem volt eny-

nyi új ember a települések élén – akik termé-

szetesen mind bizonyítani szeretnének, és 

látványos eredményekre törekszenek. Hogy 

mit hoz ez a kettősség? Erre azt hiszem, va-

lamennyien kíváncsiak vagyunk. �

Polgármesterek bérlete indítását tervezi Rátóti 
Zoltán Jászai Mari-díjas színész, a Csiky Gergely 
Színház igazgatója, aki három település között 
ingázik. Igazgatja a teátrumot, öt előadásban 
játszik a Nemzetiben, s októberben újra polgár-
mesterükké választották Magyarföld lakosai. 
Arról kérdeztük: polgármesterként vagy igaz-
gatóként telnek-e könnyebben a napjai.
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Szerző: Lőrincz Sándor, újságíró
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A kunágotaiak jókedvű mondása szerint 
olyan hosszú a falujuk főutcája, a Rákóczi 
utca, ha egy nagylány végigmegy rajta, biz-
tosan teherbe esik. Az viszont már kevésbé 
mulatságos, hogy a kiváló termőföldekkel 
megáldott Békés megyei község jelenleg él-
tető munkahelyi levegő után kapkod. Az a 
település, amely a 2. világháború előtt ma-
jorsági kastélyok és nemesi kúriák sorával 
büszkélkedhetett, a rendszerváltozás előtt 
is – elsősorban a helyi Bercsényi Mgtsz jó-
voltából – bővelkedett munkahelyekben.

Kunágota polgármestere, Pápai Zoltán Kun-

ágotán született 1952-ben, itt éltek a szülei, 

nagyszülei is. Állattenyésztő üzemmérnök 

szakon végzett a szegedi Élelmiszeripari Fő-

iskola hódmezővásárhelyi állattenyésztési ka-

rán 1974-ben. Első munkahelye a kunágotai 

Bercsényi Mezőgazdasági Termelőszövetke-

Húsz év
hitel nélkül
Szerző és fotó: Dányi László

– A színházépület rekonstrukciós tervei meg-

vannak. Ígéretek is elhangzottak már. Leg-

utóbb maga a miniszterelnök tett ígéretet 

Kaposvár első emberének, hogy meglesz a 

rávaló. Mikor ülhetünk be a megújult, meg-

szépült épületbe, amely olyan, mint egy szép-

séges rokokó torta?

– Könnyebbet kérdezzen! Én is nagy párt-

fogója vagyok a felújításnak, és Szita Károly-

lyal, Kaposvár polgármesterével bizakodunk 

is. Hétről-hétre várjuk a fejleményeket; jólle-

het, tudom, az ország jelenlegi gazdasági hely-

zetében, a bekövetkezett drámai katasztrófák 

közepette más a prioritás. De egy hét múlva 

talán többet tudunk. A színház-rekonstruk-

ció egyébként hozzátartozik a Schwajda-i 

örökséghez. Ahogy idekerülésekor hangsú-

lyozta is: érzelmi szükséglet a színház, de a 

felújítás is. S én szeretném folytatni az általa 

megkezdett utat…

– Mennyi pénz kellene rá? 

– Potom hétmilliárd forint.

– Ahogy a színházlépcsőn felfelé tartot-

tam az igazgatói irodához, a Kossuth-díjas 

Molnár Piroskával találkoztam, aki – ha 

csak rövid időre is, de – újra a kaposvá-

ri színház deszkáira lép. Ő játssza a cím-

szerepet Csiky Gergely A nagymama című 

művében. Rajta kívül számos egykori kivá-

lóság tért vissza vendégjátékra. Olyanok, 

akik nélkül nem lett volna hőskor, s „Ka-

posvár-jelenség”. Ünnep volt a főpróba és 

a premier is…

– Igen, s ez jóleső érzés. Koltai Robi is 

boldogan jött; meghatotta, hogy vendég-

ként játszhat, miként Piroskát és Spind-

ler Bélát is. Még Schwajda Gyuri kérte fel 

őket, mint ahogy Szikora János rendezőt 

is, hogy állítsa színpadra régi kaposvári-

ak és a Társulat tagjainak bevonásával ezt 

a darabot. Ez nemcsak egyfajta nosztalgi-

kus igény volt, hanem a közönség szere-

tetét is jelenti. 

– A stúdióban pedig az ugyancsak Kossuth-dí-

jas Pogány Juditot láthatjuk a Pedig én jó anya 

voltam című egyszemélyes pszichodrámában. 

A művésznő is életének jelentős részét szülővá-

rosának színházában töltötte, és egyetlen ri-

portjában sem feledkezik meg arról, hogy mit 

köszönhet a kaposvári teátrumnak.

– Én is vallom, hogy kellenek az ilyen elő-

adások, találkozások, hiszen a színházat a kö-

zönség élteti. 

– Ha már korábban említette a karácsonyi 

készülődést, hadd kérdezzem meg, ön ho-

gyan ünnepel?

– A színészkollégáknak és hozzátartozó-

iknak lesz egy zártkörű karácsonyi ünnep-

ség a színházban, majd mindenki indul haza 

ünnepelni. Természetesen én is családi kör-

ben töltöm az ünnepet, de már most látom, 

hogy meglehetősen szoros napjaim lesznek. 

Zsúfolt lesz a december, mint mindig, pe-

dig én is szeretnék idejében ajándékot venni 

a hozzám közelállóknak, s békésen, önfeled-

ten ünnepelni.

– Polgármesterként kezdeményezte a negyven-

négy lelkes Magyarföldön, hogy épüljön egy 

ökumenikus templom. A faszerkezetű, hajó-

ra emlékeztető, impozáns isteni hajlékot már 

felszentelték, és azóta mindenki megismerte a 

település nevét, amelynek gyönyörű, modern 

temploma szinte zarándokhely lett… 

– Csak ki kellene már végre fizetni az adósságot…

– Nyilván lesz ünnepi istentisztelet a temp-

lomban. Ott lesz karácsonykor?

– Igen, és újév napján is. �
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zet volt, 1983 és 1990 között a Gyulai Hús-

kombinát felvásárlási főosztályán dolgozott. 

Az október 3-i polgármester-választáson im-

máron hatodik alkalommal választották meg 

polgármesternek a szülőfalujában, vagyis 1990 

óta folyamatosan benne bízik a helyiek több-

sége. Most az érvényes szavazatok 54,65 szá-

zalékát szerezte meg.

– Legutóbb a Fidesz támogatta, húsz évvel 

ezelőtt milyen színekben indult?

– Emberszínekben – a Magyar Demokra-

ta Fórum, a Független Kisgazdapárt, az Ipar-

testület és a gazdakör, későbbiekben a nyug-

díjasklub állt mögém.

– Tagja volt az mdf-nek?

– Igen, mégpedig egyszerű tagja, a beosz-

tásomnál fogva nem is vállalhattam volna 

tisztséget a pártban.

– Pócsik Dénes olimpiai bajnok vízilabdázóval, 

Ronyecz Mária színművésznővel és Szokolay 

Sándor Kossuth-díjas zeneszerzővel együtt Kun-

ágotán született dr. Zsiros Géza volt kisgazda 

országgyűlési képviselő, a parlament mezőgaz-

dasági bizottságának első elnöke is, aki húsz év 

óta gazdálkodik a falu határában. Annak idején 

profi táltak valamit a képviselőségéből?

– Elévülhetetlen érdemei vannak a beru-

házások megvalósulásában. A községben 

folyadéklerakó létesült, a környék kilenc 

településén pedig megvalósult a gázellá-

tás. Lökösháza néhai – kunágotai szárma-

zású – polgármesterével, Germán Gézával 

kerestük meg Zsiros Gézát, aki az Antall- 

és a Boross-kormány ipari és kereskedelmi 

miniszterénél, Latorcai Jánosnál (ő is béké-

si születésű, s 2010. május 14-től az Ország-

gyűlés kereszténydemokrata alelnöke – D. 
L.) lobbizott eredményesen az érdekünkben. 

Amikor az Antall-kormány 1992 őszén kihe-

lyezett ülést tartott Békéscsabán, akkor szü-

letett kormányhatározat arról, hogy a kor-

mány 350 millió forinttal támogatja a kilenc 

település (Kunágota, Lökösháza, Kevermes, 

Dombiratos, Almáskamarás, Nagykamarás, 

Bánkút, Elek és Kétegyháza) térségi össze-

fogással létrejövő beruházását. Először a 

Békéscsaba határában lévő nagy átadóállo-

mástól mintegy 20,5 kilométer hosszúságú 

nagynyomású vezetéket kellett kiépíteni, azt 

követte az elosztóállomás létrehozása.

– Igaz, hogy az elmúlt húsz évben hiány nél-

kül gazdálkodott Kunágota Község Önkor-

mányzata, sőt egyetlenegy dolgozót sem kel-

lett elbocsátani a Rákóczi utcai polgármes-

teri hivatalból?

– Igaz. Működési hitelt nem kellett fel-

vennünk, amelynek eléréséhez komoly 

együttműködést kellett kialakítanunk a 

közoktatás, az egészségügy, a település-

üzemeltetés és a szociális ellátás ágaza-

tai között. Az egyik háziorvosunk, Gyur-

kó-Rigler Magda például 1990 óta tagja a 

képviselő-testületnek, az Általános Mű-

velődési Központ igazgatója, Kovács Ist-

ván 1990–2002 között volt önkormány-

zati képviselő.  �

A Békés Megyei Önkormányzat képviselő-testülete a Kunágotán 

született dr. Kovács József főiskolai docenst, a Szegedi Hittudomá-

nyi Főiskola rektorát nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából Bé-

kés Megyéért díjjal tüntette ki. A község díszpolgára alma matere, a 

helyi általános iskola számára ajánlotta fel a díjjal járó pénzjutalmat. 

„Éppen arról beszélgettünk a minap az édesanyámmal, hogy szülő-

falumnak gyakorlatilag valamennyi utcája le van aszfaltozva. A pol-

gármester és a község vezetése szépen gondozza a települést. A víz- 

és a gázellátást is fejlesztették, Almáskamarással és Dombiratossal 

együtt körjegyzőség jött létre, a környező falvak felső tagozatos ál-

talános iskolai tanulói Kunágotán tanulnak. Nagyon jó a kapcsolat 

az önkormányzat és az egyház között, az egyházi temető fenntar-

tásában is részt vesz az önkormányzat.”

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós munkálataihoz
szállítunk kandelábereket, padokat, asztalokat,
táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi installációkat antik és modern stílusban.
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Tel.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
E-mail: patina@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu
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Igénynn es környnn ezetek, városrészek rekonstukciós munkálataiihhoz
szállítunk kandelábereket, padokat, asztalokat,
táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
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      Alex Bútor 

– minden térben 

     megoldás...

Alex Fémbútor Kft.
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
telefon: +36/23 341-356, fax: +36/23 565-088

www.alexbutor.hu
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HOTEL ÉS GASZTRÓBÚTOR

Játszóterek, oktatási intézmények, irodák, és közterületek bútorainak széles válasz-
tékát kínáljuk önkormányzatok számára. zen felül cégünk pályázatok pontos m szaki 
dokumentációjának elkészítésével szakmai segítséget nyújt ahhoz, hogy ötleteiket, el-
képzeléseiket megvalósíthassák az adott pályázati támogatás keretein belül. Teljes kíná-
latunkat tekintse meg honlapunkon, és kérje ingyenes katalógusainkat.
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Magyar gyártó, 

ki áló min ség



Több idôt tölthet 
az emberekkel! 

Az OTP Bank széles körû lehetôségeket kínál az önkormányzati pénzügyek intézéséhez. Több mint 60 éves 
tapasztalatunk és kiterjedt fi ókhálózatunk teszi lehetôvé a települések vezetôi számára, hogy még inkább 
a lakosság érdekeire és igényeire koncentrálhassanak.

www.otpbank.hu

Az OTP Bankkal biztonságban tudhatja települése pénzügyeit.  

otp önkormányzati szolgáltatások

OTP_onkorm_230x215.indd 1 10/19/10 1:18 PM


