
Kijöttek a pénzből, de ára volt
A feladatalapú finan-
szírozás kőkemény spó-
rolásra kényszeríti az
önkormányzatainkat.
HAJDÚ-BIHAR. Miközben a  te-
lepülési önkormányzatok
már javában az idei költség-
vetésüket tervezik, a  Napló
arra volt kíváncsi, hogy a
feladatalapú finanszírozás
mellett a falvainknak és váro-
sainknak sikerült-e legalább
nullára kihozniuk a  büdzsét.
Hiányos költségvetés terve-
zését ugyanis a  törvény tilt-
ja; erre mondta azt korábban
több polgármester, hogy a
papír mindent elbír…

Óvatos duhajok
Furtán visszafogottan ter-
veztek, egész évben óvato-
san „duhajkodtak”, így an-
nak ellenére belefértek a 360
milliós büdzsébe, hogy 62
millió forintjuk a  Buda-Cash
Brókerházban bennragadt.
– Lettünk volna bajban, ha
ezt a  pénzt a  kincstár a  falu-
nak nem térítette volna meg,
így azonban immár az állam
áll sorba a  felszámolónál a
követelésért –  mondta Kru-
csó Antal (független) polgár-
mester, hozzátéve, csak any-
nyi feladatot vállaltak, amire
futotta a kasszából. 2,4 millió
forráshiányuk így is keletke-
zett, de ez elhanyagolható a
költségvetés főösszegéhez
képest. Fejlesztésre kizárólag
a 8 millió forint helyiadó-be-
vételből jutott, ebből toldoz-
gatták-foldozgatták a  járdá-
kat és a belterületi utakat.

Sikerült, de…
Bagamérban is meg kellett
húzni a  nadrágszíjat, hogy
a pénzüknél legyenek, de

ennek megvolt az ára. Mint
Orvos Mihály (független) pol-
gármestertől megtudtuk, gáz
helyett fával fűtöttek, több
középületet napelemmel
szereltek fel, a  közkonyhára
pedig az élelmiszer-alapanya-
gok egy részét saját maguk
termelték meg a Start munka
keretében. –  Egy kevés meg-
takarításunk is keletkezett,
amiből a  családsegítőnél az
államilag finanszírozott egy
státusz mellett további két
munkatárs foglalkoztatását
magunkra vállaltuk. Mivel
világosan látható volt, hogy
ezen a  területen temérdek a
feladat, amihez egy ember
kevés, a testület úgy döntött,
hogy a plusz két fő foglalkoz-
tatását a  költségvetésnek el
kell bírni. Egyébként idén is
hasonló lesz a  mozgásterünk
– fogalmazott a települési ve-
zető.

Tépén tavaly 400 millió
forintból gazdálkodhatott a
falu, és ki is jöttek a pénzből.
„Helyi adóból 21 millió forint
bevételünk származott, ebből
tudtunk juttatni pluszforrást

azokra a  kötelező feladata-
inkra (például a  közvilágítás-
ra vagy a  temető üzemelte-
tésére), amelyekre az állami
normatíva nem elég. De ju-
tott belőle saját fejlesztésre,
rendkívüli önkormányzati
segélyekre, vagy a  közfog-
lalkoztatás élénkítésére is”
– jelentette ki Balogh András
(független) polgármester.

Nyúljanak a zsebbe!
Polgáron is az a  probléma,
hogy mivel tavaly jelentősen
nőtt a  település adóerő-ké-
pessége (értsd: az iparűzési
adó révén a helyiadó-bevétel
majdnem ötven százalékkal
nőtt), az állam erre hivatkoz-
va 51 millió forinttal csökken-
tette a  kötelező feladatokra
juttatott normatíva összegét.
„A saját adóbevételünk közel
100 millió forintos növekmé-
nyéből sokkal több belterüle-
ti utat, járdát lehetett volna
rendbe tenni, így viszont azt

látják a  polgárok, hogy az
általuk befizetett adóforin-
tokból a  településükön csak
minden második forint hasz-
nosul” – mutatott rá a sajátos
finanszírozási konstrukció fo-
nákára Tóth József (DK) pol-
gármester. A  városvezető azt
is abszurdnak nevezte, hogy
miközben kultúrára, közmű-
velődésre (a lakosság számá-
hoz arányítva) 9  millió forint
állami normatívát kapnak, a
művelődési ház fenntartása,
a programok szervezése éves
szinten 50 millióba kerül.
De áldoznak rá, mert tudják,
hogy közösségmegtartó ereje
van.
 – Említhetném az orvosi

ügyeletet is mint kötelező-
en ellátandó önkormányzati
feladatot, amit egy vagy akár
több település képtelen saját
erőből fenntartani. Ahhoz,
hogy működjön a  rendszer,
évi kilencmillió forintot a  te-
lepülés kasszájából kell az ál-
lami forintokhoz hozzátenni.
Mindig azzal érvelnek, hogy
ez OEP-finanszírozás, csak-
hogy minket hadd ne érdekel-
jen, hogy pontosan honnan
teremtik elő az egyébként
kötelező feladatnak az állami
fedezetét –  érvelt a  városve-
zető.

PETNEHÁZI ATTILA
attila.petnehazi@naplo.hu

2016. MÁRCIUS 7., HÉTFŐ

Aktuális 3

Bagamérban (a spórolás jegyében) gáz helyett fával fűtöttek ILLUSZTRÁCIÓ: NAPLÓ-ARCHÍVUM

• belterületi utak javítására
• járdák karbantartására
• vízelvezetők tisztítására
• a temető üzemeltetésére
• önkormányzati segélyekre
• középületek állagmegóvására
• kultúrára, közművelődésre
• saját erő előteremtésére
• ösztöndíjakra, elismerésekre

Mire jut kevesebb?

Pótoltunk
pénzt oda,

ahol kevés volt az
állami normatíva.
BALOGH ANDRÁS

Nem elveszik,
csak

éppen nem
adják ide.
TÓTH JÓZSEF

Hol terem a jó
munkásember?
Régen azt mondták, hogy két abszolút nem létező humán
kategória van: a szocialista embertípus és a nem italozó
segédmunkás. A szocialista embertípust, azt hiszem,
végleg ad acta tehetjük, a másik tétel ügyében még folyik a
küzdelem. Egy vállalkozó ismerősöm mondja, hogy inkább
ő itatja az embereit, mert akkor legalább látja, mennyit
isznak meg és mikor. Arról is hosszasan beszélt, hogy már
nincs úgy, mint régen, amikor a brigádot kivitte a helyszín-
re, és azok a megbeszélés, munkakijelölés után önállóan
dolgoztak. Ma ott kell velük lenni, mert ha felmerül bármi
probléma, leáll a gépezet, leülnek, nincs tovább, várnak rá.

Egy gépipari üzemet működtető tulajdonos meg arról
beszél, hogy az egyik munkása, aki értelmes, rátermett,

képes „megszerelni” a gép-
sort is, ha kell, hétfőnként
időnként elfelejt bejönni, ha
fárasztó volt a hétvége. El-
nézem neki – mondja –, mert
honnan a fenéből szerezzek
másik ilyen embert, amikor
betanított munkára sincs
senki?

De megkérdeztek egy
reprezentatív felmérés ke-
retében hazánkban működő

nagyobb cégek vezetőit, mit tartanak a közeljövő nagy
stratégiai kihívásainak, és elsők között említették a mun-
kaerőhiányt, a mennyiségre és minőségre is gondolva.

Azon már túl vagyunk mi, újságírók is, hogy álmél-
kodjunk a látszólagos ellentmondáson, hogy miközben
van sok munkanélküli, mégis ennyire nincs munkaerő.
Többnyire nem olyan embereket keresnek a cégek, akik
a munkanélküliek táborát erősítik. Illetve, ha lennének is
köztük megfelelőek, azok az ország másik végén élnek,
az új állás meg nem fizet annyit, hogy egy áttelepülés és
teljes családeltartás költsége is kijönne belőle. Valaha azt
gondoltuk, hogy azért majd az iskolákból kijövők szép
lassan feltöltik ezt az űrt a munkaerőpiacon, a többiek meg
kiöregednek. Csakhogy most az okosabbja elhúz külföld-
re, a felzárkóztatásra alkalmatlan iskolarendszerünk meg
termeli a munkanélküliek ifjú utánpótlásait is. De a leg-
nagyobb gond az, hogy az értelmes, lelkiismeretes melós
nem terem csak úgy a padban – ahhoz megfelelő szociális
és társadalmi környezet, munkahelyi tapasztalat, formáló-
dás, sok minden egyéb kell még.

A nagy kérdés igazán az, hogy miként lehet munkakul-
túrára tanítani tömegeket. Valószínűleg csak munka által,
ezért van óriási jelentősége annak, hogyan szervezik,
vezetik, töltik meg értelemmel a közmunkát. Jelenleg
abszolút a polgármesteren múlik egy kisebb településen,
hogy értelmes, valóban építő és a szó jó értelmében nevelő
munka zajlik, vagy hát valami egészen más. Nem irigylem
őket: olyan feladatot kaptak a nyakukba, ami messze túlnő
egy polgármesteri széken. Több segítséget érdemelnének
ebben messze a mainál, ez mindannyiunk érdeke.

Nézőpont

Kiss László

Többnyire nem
olyan embereket ke-
resnek a cégek, akik
a munkanélküliek
táborát erősítik.

laszlo.kiss@naplo.hu

Még köztünk a B
BUDAPEST, DEBRECEN. Még
mindig több kórházban van
látogatási tilalom az influen-
zajárvány miatt; túlnyomó
többségben a B vírust mutat-
ták ki. A Kenézyben továbbra
is teljes körű a tilalom. MTI

HAJDÚ-BIHARI

Sok a vese, kevés az orvos
Az elmúlt években
folyamatosan emelke-
dik a veseátültetések
száma Debrecenben.
DEBRECEN. Ahhoz képest,
hogy Magyarországon csak-
nem egymillió embert érint
valamilyen vesebetegség, az
ezzel foglalkozó orvosok szá-
ma mindössze néhány száz
– ismertette dr. Balla József
egyetemi tanár, a  Nephrolo-
giai Tanszék vezetője a  vese
világnapján tartott előadásá-
ban. Hozzátette: a  szakem-
berhiány problémáját nehéz
megoldani, mert az egyre
speciálisabb technológiák mi-
att mind tovább tart a fiatalok
képzése.

Túl sok a foszfát
– A 20-30 éves korosztály kö-
rében ezerszer, a  középkorú-
aknál százszor, az időseknél
pedig tízszer nagyobb a  szív-
és érrendszeri eredetű halá-
lozások száma azok között,
akik vesebetegek – állapította

meg előadásában dr. Mátyus
János, a  tanszék egyetemi
docense. Arról is beszámolt,
hogy azok, akik sok félkész,
vagy konyhakész ételt esz-
nek, nagyobb eséllyel lesznek
vesebetegek. Ezek egy részé-
ben ugyanis tartósítószerként
foszfátot alkalmaznak, me-
lyek nagyobb mennyiségben
károsak.

Dr. Szabó Tamás, a  Gyer-
mekklinika adjunktusa arra
hívta fel a  figyelmet, hogy
a jelenleginél sokkal többet

kellene foglalkozni a  gyere-
keknél jelentkező veseprob-
lémák megelőzésével.

Egyre több átültetés
Dr. Nemes Balázs, a Debrece-
ni Egyetem Transzplantációs
Tanszékének vezetője el-
mondta: Debrecenben 2012-
ig évente nagyjából 300 ve-
seátültetést hajtottak végre,
majd emelkedni kezdett ez a
szám. A  tavalyi 63 után idén
már 14 transzplantációt vé-
geztek. HBN-OCS

Nyílt napon ismertették a vesebeteg-gondozás folyamatát FOTÓ: D. I.

A baleset után kiderült,
hogy a férfinak soha
nem volt jogosítványa.
DEBRECEN, PÜSPÖKLADÁNY. Egy
erősen ittas férfi ült annak
az autónak a volánja mögött,
amely szombat este a  Biczó
István-kertben két balesetet
is okozott. Előbb a  Barackos
utcában nekiment egy masz-
szív kerítésnek, amelyről

„visszapattant”, aztán az Iza-
bella utca felé vette az irányt.
Ott áttörte egy lakóház ke-
rítését, majd nekicsapódott
egy épület falának. Személyi
sérülés nem történt.

A rendőrség szóvivője arról
tájékoztatott, hogy mivel a
baleset után a sofőr szondáz-
tatásakor jelzett a  műszer,
előállították, vér- és vizelet-
mintát vettek tőle. A  vezető

meghallgatásakor kiderült,
hogy soha nem volt jogosít-
ványa.

Püspökladányban, a Debre-
ceni utcában szintén szombat
este a rendőrök megállítottak
egy személygépkocsit, és iga-
zoltatták a  vezetőt, aki gya-
núsan viselkedett. Kiderült,
hogy a  27 éves férfi nemcsak
alkoholt, hanem kábítószert
is fogyasztott. HBN

Csak a fal tudta megállítani

www.naplo.hu

Kedves Előfizetőink! Presser Gábor, Rúzsa Magdi –  Angyal mellettem című koncert-
jét 2016. április 5-én, kedden 19 órától a debreceni Kölcsey Központban rendezik meg.
A Napló szerkesztőségében (Debrecen, Dósa nádor tér 10.) Önök belépőjegyeiket 7500 Ft
helyett 6900 Ft-ért vásárolhatják meg munkanapokon 8.00-tól 15.00 óráig; továb-
bi –  nem kedvezményes árú –  jegyek vásárolhatók: a  Fórum Debrecen Bevásárlóközpont
Camel márkaboltjában, a Kölcsey Központban. Online jegyvásárlás: www.gagprodukcio.hu.
Figyelem! A kedvezményes árú belépőjegyek a készlet erejéig állnak rendelkezésre!
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