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Tisztelt Elnök Úr! 
 
A Társulási Tanács mai ülésének meghiúsulása kapcsán szóban elmondott véleményemet 
szeretném az alábbiakban írásban is átadni Önnek. Elképzelhetőnek tartom, hogy új tagként 
csak nekem volt szokatlan, hogy immár másodszor is határozatképtelen volt a Tanács olyan 
kérdés tárgyalásakor, amikor törvényi kötelezettségből adódó napirendet kellett volna 
megtárgyalni és dönteni. Azt is el tudom fogadni, hogy sokunknak lehet halaszthatatlan 
elfoglaltsága, csak kétszer egymás után kissé szokatlan egybeesésnek tűnik a nagyfokú 
érdektelenség. Ha a távol maradó polgármester kollégák nem jelezték a távolmaradásukat, 
akkor ez a hozzáállás tiszteletlenség az Elnök úrral szemben és tiszteletlenség a megjelent 
kollégákkal és talán a választókkal szemben is. Nekem mindenesetre a hosszú államigazgatási 
múltamban felhalmozott tapasztalatokkal szembesítve a történteket a dolog nehezen 
elfogadható. 
 
A mai „kudarc” számomra annál is inkább nehezen feldolgozható, mert szakemberként 
elkötelezett vagyok a kistérségi együttműködés mellett. Egy hozzánk hasonló kis 
önkormányzat számára a kötelező feladatok ellátásának szinte egyedüli módját a társulási 
együttműködés adja. Ha azonban erre az együttműködésre árnyékot vet az érdektelenség, 
akkor hitelét veszti minden közös fellépési szándék az önkormányzati működés érdekében. 
Hogyan lesz hitele egy miniszternek, vagy országgyűlési képviselőnek írott kérésünknek 
akkor, ha magunk sem vagyunk képesek fontos döntéseket együtt meghozni? Pedig lenne mit 
fölvetnünk az önkormányzati finanszírozás és működés kérdésében. Ezúttal csak egy olyan 
kérdésre utalnék, amelyik a zárszámadás kapcsán a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén 
merült föl. Látható volt az egyik táblázatban, hogy több település nem tudja teljesíteni a 
kistérségi működéshez való hozzájárulást. Ez bizonyára egy olyan rendszerbeli hiba, amelyre 
fel kellene hívni a döntéshozók figyelmét, hogy legyenek rá tekintettel, amikor az egyébként 
jó irányba elindult önkormányzati reform finomhangolásán dolgoznak. Ugyanis ha 
ösztönözzük a társulásos feladatmegoldást, akkor erre forrásokat is kell biztosítani a 



rendszerben a feladatfinanszírozás keretében és nem szabad magukra hagyni az 
önkormányzatokat. A kis önkormányzatok saját forrásból egyre nehezebben tudják ezt a 
hozzájárulást előteremteni. Jó volna ilyen ügyekkel foglalkozni a kistérségi tanácsban. 
 
Tisztelt Elnök Úr! Kérem, hogy aggodalmaimat szíveskedjék a megosztani polgármester 
kollégákkal és szánjunk rá időt, hogy megvitassuk az együttműködés lehetőségeit. Ehhez 
szeretném a szakmai tapasztalataimat fölajánlani és a kívánatos folyamatot munkámmal 
segíteni. 
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