
A feladatokhoz kell a forrásokat rendelni
Az önkormányzati rendszer jól működött, a polgármesterek helytálltak
R á k o s  Il d ik ó

Nyíracsád (HBN) -  Döntő része 
volt az önkormányzatoknak és a 
polgármestereknek abban, hogy 
az elmúlt négy évben a stabili
tás jellemezte az ország működé
sét. A társadalmi feszültségeket 
gyakran helyi szinteken kellett 
orvosolni úgy, hogy arra valósá
gos pénzügyi fedezet nem állt az 
önkormányzatok rendelkezésére.
Éppen azért a jövőben az ellátan
dó feladatok mellé a forrásokat is 
meg kell teremteni -  hangzott el 
többek között kedden Nyíracsá- 
don a művelődési ház nagyter
mében, ahol megyei polgármes
terek első konferenciáját rendez
ték meg.

A település polgármesterének,
Katona Gyulának a köszöntője 
után Fürcht Pál, a Belügyminisz
térium főosztályvezető-helyettese 
tartott tájékoztatót a polgármeste
rek jogállásáról, valamint a önkor
mányzatok működéséről szóló 
törvény módosításának előkészü
leteiről. Szólt arról, hogy meg kell 
teremteni a valóságos megyei ön- 
kormányzatokat, vagyis rendezni 
kell a középszint kérdését. Létjo
gosultságát az elmúlt négy év be
bizonyította, de funkcióját tisztáz
ni kell megfelelő törvényi feltéte
lekkel. Ahhoz, hogy valóságos ön- 
kormányzatok lehessenek, szük
ség van megfelelő anyagi háttér
re is, ami persze nem az újraelosz
tó szerephez kapcsolódik. Térség- 
fejlesztő, területfejlesztő felhatal
mazásokkal hatékonyabb lehetne 
egy-egy régió fejlődése. A cél- és 
címzett támogatások odaítélésé
nek feltételrendszere is vizsgálan
dó, hiszen a jelenlegi mechaniz
mus nem segíti az elmaradott tér-
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ségek felzárkózását. Tisztázni kí
vánatos a törvényben a pol- 
gármester-jegyző-képviselőtes tű
iét kapcsolatrendszerét, a döntési 
jogokat, hatásköröket. Az eddigi 
tapasztalatok alapján fogalmazó
dott meg, hogy a jövőben célsze
rű lenne, ha az önkormányzati 
kérdésekben a polgármester, a hi
vatal irányításában a jegyző szere
pe erősödne. Szó volt még arról is, 
hogy helyhatósági választások so
rán közvetlen vagy közvetett mó
don válasszanak az állampolgárok 
polgármestert. A véleményekből 
kitűnt, hogy -  talán csak Budapest 
kivételével -  a közvetlen vokso
lás hívei maguk a polgármesterek 
is. A települési polgármesterek 
korreferátumai után a hozzászólá

sok során -  többek között -  el
hangzott, hogy jó lenne az új kor
mány figyelmét is Hajdú-Bihar 
gondjaira felhívni, hiszen a múlt 
évi kihelyzett kormányülés ígére
tei közül kevés valósult meg. A 
problémák továbbra is érzékenyen 
érintik a települések lakóit és ön- 
kormányzatait, s jó lenne elérni, 
ha ez a keleti régió is méltó he
lyet kapna ebben az országban. 
Többen utaltak arra is, hogy az ön- 
kormányzatok gazdasági helyzete 
olyan törvények miatt is romlott -  
közalkalmazotti, szociális - ,  ame
lyeket a kormány a „nyakukba" 
tett, miközben a feladathoz pénz
ügyi fedezetet nem adott. A pol
gármesterek véleménye, hogy a 
helyhatósági választásokat még
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ősszel meg kell tartani. Tisztázni 
kell a leköszönő polgármesterek 
végkielégítését is, és mint á fóru
mon elhangzott, ezt akár törvényi 
keretek között is garantálni lehet
ne.

Szekeres, Antal, a megyei köz
gyűlés elnöke zárszavában -  töb
bek között -  elmondta, hogy a pol
gármesterek tekintélyét anyagi és 
erkölcsi szempontból is erősíteni 
kell, a jövőben pedig a menedzser
típusú polgármesterekre lesz 
szükség. A megyei önkormányza
toknak pedig rendelkezniük kell 
olyan pénzeszközökkel, amelyek 
a helyi szinteken jelentkező fe
szültségeket feloldják és esetleges 
katasztrófahelyzetekben is azon
nali segítséget tudnak adni.


