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R áko s  Ildikó

Debrecen (HBN) —  Hodosán  
Róza az SZDSZ színeiben  
képviseli Hajdú-Bihar megyét 
a parlamentben. Tagja az önkor
mányzati bizottságnak, és egyik 
alkotója volt a törvénynek.

• — Megalakulása óta figyelemmel 
kísérem a megyei közgyűlés 
munkáját. Országgyűlési képviselőt 
ritkán látni az ülésteremben. Önt 
a napirendek iránti érdeklődés hoz
ta haza, vagy most volt ideje?

Vitamentesen
□  —  Amennyire módom adódik, 
szeretném figyelemmel kísérni 
a megyei önkormányzat műkö
dését. Ez az első közgyűlésük, 
amire el tudtam jönni, bár a költ
ségvetés vitáján is szerettem vol
na részt venni. Akkor ezt parla
menti elfoglaltságom nem tette 
lehetővé. Fontosnak tartom, hogy 
tájékozódjak nemcsak a megyei, 
hanem a helyi önkormányzatok 
működéséről is, hiszen az egész 
megyei struktúra a korábbihoz 
képest lényegesen megváltozott. 
Szeretném látni, tapasztalni, hogy 
mindaz, amit papírra vetettünk 
és elfogadtunk, a gyakorlatban 
hogyan működik, miként való
sul meg.

• — Ön sokkal forróbb hangu
lathoz van szokva a parlamentben, 
mint amit itt tapasztalhatott. Mi 
erről a véleménye?
□  —  M eglepett, m ennyire v i
tam entesen pörögtek egym ás 
után a napirendek. Egy kis pezs- 
dülést akkor tapasztaltam, amikor 
a megyei intézmények vezetőinek 

rém ium feltételeiről, illetve a 
átrányos helyzetű térségek be

sorolásáról volt szó. E vissza
fogottságnak talán —  bár lehet, 
hogy tévedek —  az lehet az oka, 
hogy egy teljesen új testület sok 
új képviselővel nem igazán lát
ja vagy ismeri még azokat a fel
adatokat, amelyeket a megyének, 
pontosabban a megyei önkor
mányzatnak el kell latnia. Elkép
zelhetőnek tartom, tapasztalat
lanság lehet am ögött, hogy a 
képviselők igazából még kérdezni 
sem nagyon tudnak. Ha tisztá
zódnak előttük a feladatok, meg
győződésem , hogy aktívabb és 
élénkebb vita kíséri a napiren
deket. Persze az is lehet, hogy 
ennek a csendességnek valami 
olyan oka van, am iről nem is 
tudok.

Jogos kérelem
• — Első alkalommal vett részt a 
megyei önkormányzat ülésén, és 
máris segítséget kértek öntől.

□  —  Igen, a normatív támogatás 
elszámolásából származó visz- 
szafizetési kötelezettség elen
gedését szorgalmazza a testület. 
Azt kértem — mert a felelőtlen 
ígérgetésnek nem vagyok híve 
—, minden szükséges informá
ciót és adatot bocsássanak ren
delkezésem re, hogy azt szak
értőkkel megvitathassam. Csak 
ismeretek birtokában tudok dön
teni. Azt viszont már biztosan 
tudom és érzékelem, hogy min
den önkormányzatnak, és gon
dolom, így a megyéknek is költ
ségvetési hiányuk van. Alapve

tően m indig azt feltételezem , 
hogy az igények, a kérelmek jo
gosak, hiszen ismereteim szerint 
az állami költségvetés az önkor
mányzatok működéséhez szük
séges pénznek csak 70-80 száza
lékát tudja adni.
• — Mikor látjuk legközelebb me
gy egy ülésen?
□  —  Minden közgyűlésen sze
retnék itt lenni, amennyiben az 
nem esik egybe a parlam enti, 
képviselői munkámmal. Persze, 
ennek valószínűsége kevés. De 
amikor itt lehetek, a magam esz
közeivel támogatom a megyét.


