
Веке Pál

AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG VÉDELMÉBEN
-  beszám oló egy folyamatban lévő akcióról -

Tárgyilagosan
Az építési törvény tervezetével kapcsolatban 1997 február
jában közös petíciót hozott nyilvánosságra a Kos Károly 
Egyesülés és a Közösségszolgálat Alapítvány (Lásd: Or- 
szágépitő, 1997/1). A dokumentumot eljuttattuk a sajtónak 
és egyidejűleg az Országgyűlés frakcióinak az önkormány
zatokkal és az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó 
országgyűlési bizottságoknak, valmint az állampolgári jo
gok biztosának is. A képviselők felhívásunkat egy megbe
szélésre szóló meghívóval együtt kapták, hogy legyen al
kalmuk és lehetőségük részletes tájékozódásra. Valószínű, 
hogy e megbeszélés eredménye volt az a beadvány, amely- 
lyel a hivatkozott törvénytervezet néhány passzusával kap
csolatban előzetes alkotmánybírósági véleményt kért ötven 
képviselő -  és amelyet (sajtóhírek szerint) később valami
ért visszavontak. Időközben a nyári ülésszak végén a kép
viselők jóvá is hagyták ezt a törvényt az általuk kifogásolt 
szakaszaiban az eredeti előterjesztéshez képest ugyan 
kompromisszummal, de logikáját illetően változatlanul a 
centralizációt szolgálva.

A tavaszi hónapok folyamán felhívásunkat eljuttattuk 
valamennyi település polgármesterének is azzal, hogy ré
giónként gyűléseket szervezzünk a részleteket megbeszé
lendő. így került sor március 17-én az egri és 19-én a bod- 
rogkeresztúri, április 7-én a zalaegerszegi és 25-én a hód
mezővásárhelyi, május 6-án a dombóvári, 20-án a bábolnai 
és 28-án a budapesti összejövetelekre, amelyekre két- 
három megye polgármestereit vártuk. A jelenlévők minden 
helyszínen aláírták azt a nyilatkozatot, amely szerint ra
g aszkodn ak a z  önkorm ányzatok azon  jogához, hogy a  
helyi építési, engedélyezési eljárás saját településeiken tör
ténjen, és így ebbéli au ton óm iáju k sértetlen m aradjon . 
Miután felhívásunkban az írásban való egyetértő csatlako
zás lehetőségét is szerepeltettük, több, mint százra tehető 
azon polgármesterek száma, akik ugyan nem jelentek meg 
a gyűlések egyikén sem, de rövidebb-hosszabb levélben 
kifejtették egyetértésüket. Jellemzően a községek és a 
nagyközségek voltak azok, akik jogaik csorbításától félvén 
a legtöbb egyetértő levelet írták; ami azóta történt, az poli
tikai érzékenységüket bizonyítja: az építési, engedélyezési 
eljárás az országgyűlési döntés szerint városi joggá  vált.

A hozzánk érkezett levelek közül a jelentősebbekből:

A Kós K ároly Egyesülés és a  K özösségszolgálat A lapít
vány felh ívásával, am elyet a z  ön korm án yzatiság  m eg
m entésérefogalm aztak meg, <Я2Г Épített környezet alakításá
ról és védelméről szóló törvénytervezet kapcsán, egyetértek. 
Ö nkorm ányzati jegyzőkén t tiltakozom  azellen , hogy a z  
elsőfokú építésügyi hatósági jogkört a  településekből elvi
gyék, s nem  azért, m ert kevés a  feladatu n k. A körzeti ügyin
tézés egyszer m ár m egbukott. Több kilom éter távolságból,

a  települést nem  ism erve ilyen ügyeket intézni nem  lehet. 
Nem beszélve arról, hogy a  lakosság többletköltségéi, idejét 
ki fo g ja  m egfizetni.

Jelen leg  h at község társulásban a lka lm az  egy m űszaki 
ügyintézőt, a k i v a lam en n y i telepü lésen  m ár hely - és 
em berism erettel rendelkezik; ism eri a  települések rendezési 
terveit, szakm aifelkészü ltsége jó . A tervezett törvényi válto
zást a z z a l indokolják, hogy szakszerűtlen  a z  ügyintézés 
a  településeken, gon dot jelen t kijelölés esetén a z  eljárás. 
Ezen általán osító m egállapításokat visszautasítom .

D ifferenciált bérezéssel lehetővé kell tenni, hogy jó l kép
zett, felk észü lt szakem berek  végezzék ezt a z  igen fe le 
lősségteljes m unkát ott, ah o l ezek  a z  ügyek keletkeznek.

És egy másik válaszlevélből:

A z ön korm án y za tiság  m eg m en tésére v on atkozó  
felh ívásu kat cím ében kissé tú lzónak ítélem . Úgy gondolom , 
h azán kban  a z  önkorm ányzatiság n incs m ég olyan á lla 
potban , hogy m ár m enteni kellene: jóm agam  in kább  a z  
erősítést tartanám  elfogadhatón ak. (A m egfogalm azott tíz  
p on t sem  haran gkon gatást, in k áb b  g y ü lekezőre szóló  
csengetést jelen t szám om ra!)

A közösségi szem pontok nyom atékosítását teljes m ér
tékben indokoltnak tartom . Igen fon tos azon ban , -  talán  
a  lén y eg - hogy a  központi hatalom  tú lkapásai vagy egyes 
tisztségviselők visszaélésével szem ben  tu d jan ak a  helyi, 
v á laszto tt d ön tésh o z ók  e llen p éld a k én t m eg m arad n i 
választóik előtt. K ezdem ényezésünk nem  találhat biztos 
a lap ra  a  választópolgárok között akkor ; h a  százm illiós 
vagy m illiárdos csalások vagy tékozlások központi téte
leih ez  a  helyi szinteken tíz  vagy százezres ( milliós?) tiszte
letdíjak, költségtérítések vagy ju ta lm ak  társulnak. Sajná
latosan igen sok tapasztalatom  van arról, hogy központi 
és helyi szin tű  döntéshozók között a z  önm érséklet vagy 
m ásként szolidaritás m entén különbség csak  kivételesen  
tehető. Ezen a  pon ton  egyértelm űen elítéln i a  központi 
döntéshozókat és m agasztaln i a  helyi szintek választott 
képviselőit nem  lehet. (Az általánosítás e  téren is veszélyes!)

M int kikövetkeztethető a  fen tiekből, a z  általam  leírt 
m egközelítésben egyetértek szán dékaikkal, a  szolidaritás 
és szubszidiaritás m inden állam polgárra kötelező  elveinek 
hangsúlyozása m ellett kezdem ényezésükhöz csatlakozom . 
Szeretném  azon ban , h a  törekvésük (törekvésünk) a  dem o
kratikuskereteken  belül m aradna; elsősorban tájékoztatás, 
a  választópolgárok dön tési h elyzetbe h ozása  céljából, 
figyelem m el a  közelg ő  általán os választásokra.

A regionális gyűléseken elhangzottak a centralizációs 
szándékok elleni közös fellépést javasló felszólalások, a 
felhívással kapcsolatos egyöntetű egyetértés megfogalmaz-
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ta bennünk azt, hogy a felkeltett érdeklődést kielégítve az 
érzékelhető érdekeltségre alapozva az érdekeltek számára 
újabb közös munkát tervezzünk. Erre (ha találunk olyan 
szervezetet, amely a kiadásokat finanszírozná) 1997 őszétől 
1998 tavaszáig kerülhetne sor. A közös munka során gya
korló polgármesterek dolgozhatnák ki mindazokat a hely
ben megtenni szükséges, avagy államilag megoldandó, 
nemegy esetben éppen államilag finanszírozandó felada
tokat, amelyek jelenlegi megoldatlansága az önkormány
zatok működését gátolja vagy éppen ellehetetleníti.

A két szervezet közös felhívása ugyanis nemcsak az 
építési törvény meghatározott paragrafusai ellen szól, ha
nem annál lényegesebb kérdésekről is. A felhívás szövege 
indítványozta:

. -  a települési törvény megfogalmazását
-  a külterületek rendezetlen állapotának

megszüntetését
-  a kistelepülések népességmegtartását eredményező

állami koncepció kialakítását
-  a privatizált közüzemek díjait önkormányzati és

lakossági szinten ellenőrző elvek kidolgozását és
bevezetését

-  az államnak a térségi és települési önkormányzatok
pénzügyi forrásokhoz igazított
feladatmeghatározását

-  a közpénzek elosztásában átlátható, nyilvános és
ellenőrzött rendszer kialakítását

-  a település- és térségfejlesztések közötti összhang
megteremtését

-  a demokratikus módon választott középszintű
(térségi) önkormányzatok kialakítását

-  az ország keleti és nyugati fele közötti fejlődési,
fejlesztési különbségek kiegyensúlyozására
irányuló országos stratégia kialakítását.

Belátható tehát, hogy a felhívás többről szólt, mint 
amennyiben egyébként vereséget szenvedett. Belétható 
az is, hogy mindebben senki másnak nem indokolt jobban 
a javaslattevő szerep, mint éppen a lakosság bizalmát élve
ző, a legkülönfélébb helyzetekkel minden nap találkozó 
polgármestereknek.

Tervünk az, hogy a legfontosabbnak látszó, a felhívá
sunkban szereplő témák megoldási alternatíváinak ki
dolgozásában együttműködést felajánló települések: Ajka, 
Alsótold, Ároktő, Bábolna, Balatoncsicsó, Balatongyörök, 
Balatonkenese, Baranyahidvég, Battonya, Bodony, Bod- 
rogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bonyhád, Cece, Ceglédber- 
cel, Csabaszabadi, Cserépfalu, Cserkút, Cserszegtomaj, 
Csopak, Csöhöly, Dombóvár, Drávasztára, Drégelypalánk, 
Ernőd, Enying, Fácánkert, Farmos, Felsőberecki, Fűzér, 
Galambok, Galgagyörk, Gyömrő, Győrság, Hajdúböször
mény, Hajdúsámson, Harc, Hegyhátszentjakab, Hódmező
vásárhely, Inke, Izsófalva, Jákó, Kákics, Kai, Káptalanfa, 
Kerekegyháza, Kisapostag, Kistokaj, Komlódtótfalu, Kösd, 
Köröshegy, Kőtelek, Kővágótöttös, Kunsziget, Lövő, Mak- 
koshotyka, Markotabödöge, Marócsa, Medgyesbodzás, 
Méhkerék, Mezőcsokonya, Mezőhegyes, Mezőhék, Mező
kövesd, Mikófalva, Mindszent, Molnári, Nagygeresd, Nagy- 
gyimót, Nagykörű, Nagymaros, Nagyrécse, Nemesbük, 
Nemespátró, Nógrád, Noszvaj, Nyúl, Okorág, Olaszfalu,

Ordas, Orgovány, Őrbottyán, Petőháza, Pilisszántó, Pusz- 
taottlaka, Pusztaszentlászló, Rátót, Rimóc, Románd, Sajó- 
szentpéter, Sarkad, Segesd, Sellye, Sirok, Soponya, Szajol, 
Szegvár, Szentkirály, Szuhogy, Szurdokpüspöki, Tar, Tisza- 
alpár, Tiszacsermely, Tisztaberek, Tömörkény, Túra, Újhar- 
tyán, Vajdácska, Vasad, Vászoly, Zalamerenye, Zalaszent- 
györgy és Zalaszentjakab polgármestereit 1997 ősze-1998 
tavasza között többször is összehívjuk, és belőlük (képzett
ségük és/vagy érdeklődésük szerint) több hónapon át 
együtt dolgozó munkabizottságokat szervezünk. Az általuk 
fontosnak ítélt témákban szakértőket kerítünk melléjük, 
esetleg a boldogabb sorsú országok működési rendszerét 
is áttekinthetjük. Szándékunk az, hogy az e társaságba hí
vott polgármesterekkel m inden tém a m egoldási lehető
ségével kapcsolatban  egyességre jussunk. A legkülönfélébb 
kérdésekben megfogalmazódó „közmegegyezés” lehetne 
az a szöveg, amit az ekként aktivizált polgármesteri csapat 
nevében 1998 nyarának elején az újonnan hivatalba lépő 
kormány megfelelő, remélhetőleg új miniszteriális vezetői 
elé bocsátanánk.

Szem élyesen
A képviselők számára szervezett megbeszélés előestéjén 
otthon szólt a telefonom. Egy számomra természetesen is
merős nevű képviselő mutatkozott be és engem kért. 
Mondtam, hogy megtalált. Csak annyit a karok  kérdezni, 
-  recsegett felém rádiótelefonján -  hogy k i m aga. Akkor 
még nem értettem, hogy mit és miként kérdez, és a vételi 
nehézségek miatt megismételtem, hogy megtalált, én 
vagyok az. Igen, d e k i m aga?

Véletlenül jelen voltam, amikor az illető (persze még 
valamikor az előidőkben) kultúrházigazgató barátomnál 
állást keresett, és ez olyannyira fontos volt számára, hogy 
az illető szobrának avatásakor is felemlegette. Amikor ez 
az ünnepi pillanatokban elhangzott, magam is emlékeztem 
rá, az akkor még kedves, cingár alakra, aki a hegyeken 
átmotorozva keresett munkalehetőséget, és vagy egy órára 
megakasztotta csendes borozgatásunkat.

Mondtam neki tehát, hogy én az vagyok, akit akkor 
on lelt, és letettem a telefont. Dicséretére legyen mondva, 
hogy visszahívott, eszébe jutott gyerekszobája is, igy már 
köszönt, és bocsánatot kért, mondván, hogy ő máshová 
elkötelezett, így csak megbízottja lesz másnap jelen. Meg
jegyzem, nem volt ott.

Aztán elgondolkoztam ezen a telefonon. Vajon mire 
kérdezett? Tán csak nem arra, hogy vajon mitől vagyok és 
vagyunk felhatalmazva arra, hogy bármiről bármiféle 
véleményünk legyen? Vajon szerinte miféle meghatalmazás 
kéne, és különösen persze kitől, hogy mondandómat bár
miféle módon elmondjam, elmondjuk? Miért nem mindegy, 
hogy ki az, aki bármiről beszél; vajon miért nem a tartalom 
a fontos, miért nem azzal kapcsolatos a rákérdezni való?

Bár persze jellemző ez a telefonon elrecsegett mondat, 
hiszen a k i avatott, a z  a  legavatottabb  és aki kívül van 
bármiféle körön, az leginkább hallgasson. Nekünk, akik 
átéltük az elmúlt évtizedeket, régi ismerős az efféle gon
dolkodásmód. Gyűléseink meghívottjai is így lehettek ez
zel, hiszen regionális megbeszéléseinket átlengte az ille
galitás romantikája. Akciónk tán megőrzött valamit a
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nyolcvanas évek végének szabadon gyűlésező, petíciókat 
és felhívásokat fogalmazó, szervezkedő hangulatából. Ma
napság már vannak településszövetségek, akik ugyanezt 
megtehetnék, és vannak a legkülönfélébb szakmai szer
vezetek, amelyek ugyancsak tiltakozhatnának, és miénk 
a minisztérium is, ha már szabad országban élünk.

Vagy mégsem?
Az önkormányzatiság, vagyis az, hogy a z  ügyek hely

ben, és így ott in téződnek el, ah o l a  p roblém ák m egterem 
nek, s hogy azok  intézik, akiket egyidejűleg érint is, a hazai 
hatalmi fordulat számomra legértékesebb eredménye. Ha 
a helyi választások alkalmából történt személyi döntések 
eredményeképpen a megválasztottak esetleg rosszul kép
viselik választóik érdekeit, hát tessék máskor alkalmasabb, 
tisztességesebb embereket választani. A rossz döntések 
négyévenként korrigálhatok. Az ügyetlennek, a korrupt
nak, a hazudósnak, az önmagát képviselő képviselőnek, 
a távlatosan gondolkodni képtelennek, a valakivel össze- 
fonódottnak mennie kell. Csak rajtunk, csak a helybelieken 
múlik, hogy felelős kezekben van-e a település sorsa, és 
ha nem, hát később abba kerül!

Mindez azonban csak addig igaz, amíg a z  állam  fék en  
tartja m agát, amíg nem beszél bele a helybéli dolgokba. 
Ameddig azt teszi és ott illetékes, ahol kell: a közrend bizto
sításában, a hon védelmében, a pénz értékének óvásában, 
az önhibájukon kívül elesettek gyámolításában, az arányos 
fejlesztésben, a hazai termelés védelmében. Ha nem tudja, 
mit kell tennie, tanácsot kell adni neki. Nem a lobbysták 
saját és sajátos érdekei, hanem az érintettek véleménye 
szerint.

Ez év őszén és jövő év tavaszán éppen erre készülünk. 
Bizakodjunk, hogy lesz majd, aki nem illetékességünket 
kérdezi, hanem meg is hallgat, reménykedjünk, hogy intéz
kedik is. Akár úgy, hogy korrigálja, amit az előző kurzus 
elrontott, ám akár úgy is, hogy rendszerezi a  tennivalót, 
és hosszú távon összehangolt m egoldásokat keres. Remél
jük, hogy az önkormányzatiság védelmében.

Budapest, 1997 augusztus 25.

Salamin Ferenc 
FŐÉPÍTÉSZEK AZ

ÖNKORMÁNYZATOKBAN
A fenti címmel megtartott II. Országos Főépítészi Konfe
rencia inkább volt a Minisztérium, az Országgyűlés és a 
Főépítészi Titkárságkétnapos tájékoztatója, mint főépítészi 
tapasztalatcsere és találkozó. Bár előbbire is szükség van, 
s főként a törvényelőkészítő bizottságok ülésein, az utóbbi
ra adott kevés lehetőség komoly hiányérzetet hagyott a 
résztvevőkben. Beszélgetések során ugyanis kiderült, hogy 
a főépítészek elsősorban egymástól szeretnének tanulni, 
trükköket ellesni, tanulságos történeteket meghallgatni.

A jól szervezett, augusztus végi debreceni konferencián 
felvetett gondolatok kiérlelésére tehát nem volt idő, az 
alábbiakban mégis ismertetjük a fontosabbakat.

Az új építési törvény tervezete első fokon elvette az 
önkormányzatoktól az építésügyi hatósági jogkört, de az 
önkormányzatok és egyéb szervezetek, valamint a képvi
selők ellenállása miatt a végleges törvény 52. és 33- §-ának 
megszövegezésénél kissé mérsékelte magát a centralizáló 
jogalkotó. A rendelkezés módosított szövege azonban nem 
teremtett jobb helyzetet, ugyanis noha meghagyta a lehető
séget a hatósági jogkör önkormányzatoknál maradására, 
olyan szakmai feltételeket írt elő, amelyeket alig egy-két 
polgármester tud és akar teljesíteni (felsőfokú szakirányú 
végzettség, közigazgatási szakvizsga, stb.), s embert se 
könnyű találni erre a köztisztviselői munkakörre, hiszen 
az építészek nem szívesen mennek bürokratának, építési 
előadónak, de szívesen vállalnának főépítészi munkát.

Ebből következően javasoltuk többen a konferencián, 
hogy a jelenleg sok településen jól működő rendszer lehe-. 
tőségét kellene az építési törvénybe beépíteni; azt ugyanis, 
hogy az építési előadó státuszát ellátja egy arra tökéletesen 
alkalmas, alacsonyabb végzettségű köztisztviselő, de szak
mai felügyeletet építési ügyekben a főépítész gyakorol -  
magyarul: minden engedélyezési tervet, stb. átnéz, és az 
engedély kiadásához szükség van az ő egyetértésére is. 
Ezáltal a törvényben előíit szakmai színvonal biztosítva 
volna, s ugyanígy az önkormányzatok által igényelt függet
lenség és a döntési jogkör helyben maradása is.

Ismertették a KTM önkormányzati főépítészekről szóló 
rendelettervezetét. A rendeletkészítés alapgondolata véle
ményem szerint a főépítészek gyakran tisztázatlan helyze
tében jó, de a minisztériumnak (államnak) az ezzel járó 
következményeket is vállalnia kellene. A főépítészi tevé
kenység ugyanis eddig is jól működött, sőt talán jobban 
is, mint törvénnyel túlszabályozva, hiszen mindenki annyni 
jogot és lehetőséget harcolt ki magának, amennyit akart 
és tudott. A rendeletalkotásnak akkor van értelme, ha ez 
egyben segíti is az önkormányzatokat, tehát, ha a főépítészi 
munkakört minden településen kötelező státusznak írja 
elő, és az állam az ehhez szükséges pénzt is biztosítja. A 
jelenlegi önkéntes alapon ugyanis a 3200 településnek csak 
kicsiny hányadában alkalmaznak főépítészt.

A Főépítészi Kollégium állásfoglalás-tervezete 
megszívlelendő gondolatokat tartalmaz a rendelettel kap
csolatban. Az egyik javasolt új bekezdés, mégpedig a kö
vetkező, különösen heves ellenállást váltott ki a miniszté
rium képviselőiből: 1. § (7) bek.: A főép ítész  felad atkörét 
és illetékességi terü letét ér in tő  tervezési jogosu ltságát 
m unkaszerződésben rögzíteni kell, -  tehát: hogy minden 
esetben az alkalmazó polgármester és a főépítész állapodik 
meg arról, hogy a főépítész tervezhet-e, vagy nem az adott 
területen. Úgy gondolom, ez korrekt megoldás a kérdés 
rendezésére, a minisztérium részéről azonban mereven 
elzárkóztak a tervezési jog megadásától.

Szerencsére a jelen gyakorlat ezt a kérdést is rugalma
san oldotta meg. A főépítészeket ugyanis általában kétfé
leképpen alkalmazzák; vagy köztisztviselőként, legtöbb
ször főállásban, sokszor a hatósági osztály vezetőjeként, s 
ebben az esetben a területükön általában nem terveznek 
-  s ezt nem is ambicionálják -  legfeljebb ávrosrendezési 
terveket készítenek; vagy pedig független szakértőként, 
megbízással (másodállásban vagy szerződéssel), s ebben
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