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Közoktatás helyett köz-izgatás
Az elmúlt hetekben a fidesz frak-
ció tákolmánya, egy csapnivaló - és 
minden törvényi alapot nélkülöző fér-
cmunka - a reorganizációs terv taszítja 
teljes bizonytalanságba a város köz- 
és oktatási intézményeit, valamint 
annak vezetőit. A város adósságál-
lományának csökkentése érdekében 
Esztergom intézményeit vagy meg-
szüntetnék, vagy összevonnák a fidesz-

esek. Miközben arról mindenki hallgat, 
hogy a polgármester által előkészített 
válságköltségvetésben lett volna 
megoldás ennek elkerülésére. Hacsak 
a Meggyes-csoportnak szándéko-
san nem az lett volna a célja, hogy 
becsapja a város lakosságát egy 
elrontott költségvetéssel, és nem 
ezzel akarná Tétényi Évát hamis szín-
ben feltüntetni  az  esztergomiak   előtt.  

Néhány példa a fideszes tervből: 
megszűnne a Montágh Imre iskola, a 
Kőrösy kollégium, a Balassa Múzeum, 
az összevonás pedig 9 óvodát, 3 általá-
nos iskolát és 2 gimnáziumot érintene. 
A fideszesek tervei szerint egyesülne a 
Pézsa Tibor Spotcsarnok a Szent István 
Strandfürdővel. Az előző városvezetés 
által gyakorlatilag megszüntetett váro-
si könyvtár a már szinte kivéreztetett 
Szentgyörgymezői Olvasókörrel és a kert-
városi Féja Géza Közösségi Házzal alkotna 
egységet, bár erről az intézményvezetőket 
elfelejtették megkérdezni.  A Bánomi, 
Szentgyörgymezői óvodák egy intéz-
ménybe tömörülnének a József Attila 
iskolával és a Dobó gimnáziummal. Foly-
tathatnánk tovább a név szerinti felsoro-
lást. A kurtítás, büntetés gyakorlatilag az 
összes önkormányzati intézményt érin-
tené, minden józan megfontolás nélkül.

A közintézmények esetében még talán 
kivitelezhetőek lennének a kormányhi-
vatal által is alkotmánysértőnek kimondott 

„rendelet”-ben foglaltak, ám az oktatási 
intézmények esetén a kapkodásban pár 
dolgot elfelejtettek a „városatyák”, ezért 
az óvodák, iskolák, gimnáziumok átalakí-
tásának tervezett módja hiányosra, egyez-
tetés nélkülire és törvénysértőre sikeredett. 

A sokat megélt, művelt intézményvezetők 
zavartan olvashatták a hozzá nem 
értő képviselők és az illegitim módon 
megválasztott jegyző által jegyzett rende-
let rájuk vonatkozó passzusait. 

E szerint az önkormányzat költségvetési 
szerveinek vezetői kötelesek a reorga-
nizációs programban részt venni – meg-
szüntetni, összevonni, leépíteni, elboc-
sátani – és, tetszik, nem tetszik, annak 
végrehajtásáért munkajogi felelősséggel 
tartoznak. Az intézményvezetők tehát a 
fegyelmi vizsgálatot kockáztatják, és az 
állásukkal játszanak, amennyiben nem 
hajtják végre a leépítéseket és a brutális 
költségelvonásból adódó átszervezéseket. 
A folyamatos burkolt feszítésekről eköz-
ben az expolgármester még mindig hi-

vatalban dolgozó stábja gondoskodik.  
A 2011. április 12-én törvényellenesen 
összehívott és megtartott „testületi ül-
ésen” - amelyről a kormányhivatal is kimo-
ndta annak törvénysértő voltát -  hozott 
rendeletekről már születésük pillanatában 
tudták „megalkotói”, hogy keletkezésük 
jogsértő körülményei miatt érvénytelenek 
lesznek. Ennek ellenére végig kívánják 
vinni ezt a szabálytalan programot, sőt 
tudatosan bűnrészessé teszik azokat az 
intézményvezetőket, akik megkezdték a 
végrehajtást. Az intézményvezető ugya-
nis törvénnyel ellentétes feladat ellátására 
nem kötelezhető, amennyiben alkotmány, 
vagy törvényellenes rendeletet hajtatnak 
vele végre, azzal a képviselők maguk is 
törvényt sértenek. Ennek pedig minden 
jogi következményét vállalniuk kell. A 
vezetőnek ebben az esetben nemhogy 
végrehajtania nem kell, hanem köte-
lessége jelezni a felsőbb szervnek, ha  
törvénytelenségre utasították.

HA

Nem engedi rendezni a piac sorsát a fidesz
2011 első öt hónapja alatt tisztán 9,2 
millió forint volt a piac bevétele. Úgy, 
hogy a felheccelt kisebbség eddig 
nem nagyon fizetett helypénzt. A más 
településről érkező kereskedőket pedig 
„valakik” kiokosították: Sáska János-
nak nincs jogosítványa helypénzt kér-
ni, mert ő nem hivatalos piacfelügyelő.

Azt minden piacra járó esztergomi-
nak tudnia kell, hogy jelenleg Meggyes 
Tamás miatt nincs piacfelügyelő, mi-
vel őt az önkormányzati választás előtt 
2010. szeptember 1-től elbocsátották, 
utána pedig létszámstopot rendeltek el.  

Valószínűleg „privatizálni” szerették vol-
na a piacot a választások után, de hiba 
csúszott a számításba, és Tétényi Éva 
nyert. Így viszont borult az elképzelés.
Az elmúlt tíz évben több mint 100 mil-
lió forintot herdáltak el vagy alakították 
magánvagyonná a város volt vezetői. Egy 

jogállamban ilyen esetben azonnal 
rendőrségi vizsgálat kezdődne, ki mi-
att nem volt bevétel eddig a piacról. Az 
egyik testületi ülésen hangzott el, hogy 
tavaly nyereség helyett milliós vesztesé-
get termelt a városi piac. Most anélkül, 
hogy a városnak költsége lenne ezzel a 
területtel, gyakorlatilag fél év alatt több 
éves nyereséget termeltek ki a piaco-
sok. És hogy mindezért mi a hála? A 
maradék szabad idejében virágot ültető 
önkéntes piacfelügyelőt feljelentette 
a hivatal egyik jóhiszeműnek nehe-

zen nevezhető osztályvezetője. Ő ter-
mészetesen még a régi vezetés embere. 
Eközben „jólelkű ismeretlenek” szán-
dékosan szemetelnek a Simor utcában, 
mintha a piacosok lennének rendetle-
nek. A háttérben valószínűleg az áll, hogy 
Meggyesék nem mondtak le arról, hogy 
a Strigonium kezelésébe vonják a piacot. 

A józan többség viszont dolgozni 
akar és fizet. Önként. Tisztán tartja a 
környezetét, épít. Mert tudja, Eszter-
gomnak szüksége van a bevételre. 

KG
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Esztergomban úgy tűnik, én maradtam a demokrácia utolsó 
bástyája. Miután a Komárom-Esztergom Megyei Kormány-

hivatal a képviselő-testület működéséről megállapította, hogy 
alkotmányellenes, sőt az általuk meghozott határozatok és 
rendeletek jogszabályokba ütköznek, ezért ezt a gyakorlatot 
nem szabad tovább folytatni. Amit most minden esztergomi 
megtapasztalhat a város működésképtelenségével kapcso-
latban, az a helyi fidesz frakció elmúlt féléves „munkájának a 
gyümölcse”. Mindazt, amit most próbálnak rám fogni, ők ma-
guk készítették elő, amikor január 20-án egy olyan büntető 
válságköltségvetést erőszakoltak át a testületen, amelyben a 
legfontosabb területekre nem szántak pénzt, és amelybe most 
belerokkan az egész város. Azzal, hogy ebben a költségve-
tésben az önkormányzati intézmények működése, a szociális 
segélyek kifizetése, vagy más fontos területek finanszírozása 
csak májusig lett betervezve, előre vetítették, hogy az új pol-
gármester nyakába kívánják varrni mindannak a felelőtlen 
gazdálkodásnak a terhét, melyet az előző városvezetés okozott.
Jelenleg a tervezett törvénymódosításokból úgy tűnik, nem 
az kap majd büntetést, aki felelőtlenül gazdálkodott a köz va-
gyonával és nem tud elszámolni azzal, hanem az, aki mind-
erre felhívja a figyelmet. Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, 
miután nem szándékozott kiállni velem egy vitára, hogy 
megbeszéljük az esztergomi ügyeket, olyan törvénymódosítást 
terjesztett a parlament elé, amely szerint visszamenőleges ha-
tállyal az adósságrendezési eljárást elindító városvezetőt akár 
egymillió forintos büntetéssel is sújthatják, amellett hogy ugyan-
ezt a polgármestert akár 8 évre is eltilthatják az újraválasztástól.
Miután én nem kívánok beleszólni Debrecen vagy 
Hódmezővásárhely belső ügyeibe, ezért csak Esztergom 
problémáiról szeretnék beszélni. Amikor az elmúlt időszakban 
többször azt nyilatkoztam, hogy Magyarországon előbb-utóbb 
mindenki esztergomi lesz, mindezt arra alapoztam, hogy hatal-
mas adósságállományt örököltem, a megoldás felé vezető úton 
azonban nem hogy együttműködne a 2/3 többség, hanem 
kifejezetten akadályozza a munkát, és bünteti saját városát.  

Esztergom jelenét, annak múltja nélkül nem lehet értékelni. Mivel 
tavaly ősszel az esztergomiak 2/3-os többséggel azért választot-
tak új polgármestert, mert elegük lett az előző városvezetés dik-
tatórikus stílusából, most joggal gondolhatják úgy, hogy becsap-
ták őket. Az előző polgármester egy személyben testesítette meg 
a hatalmat Esztergomban, így a polgárok egy új polgármester 
megválasztásával biztosnak vélték, hogy a helyzet megváltozik. 

Egy normálisan működő képviseleti demokráciában 
alapvetően a testület gyakorolja a jogokat, azonban a pol-
gármester irányítja őket, és az ő programjának megvalósí-
tására kapnak felhatalmazást a képviselők. Ami az októbertől 
mostanáig eltelt időszakban jellemző volt a város működésére, 
az egyértelműen a 2/3-os többséggel rendelkező fidesz frak-
ció munkájának az eredménye, hiszen az első adandó al-
kalommal megvonták tőlem az összes hatás és jogkört.

A fidesz az elmúlt félévben 7 testületi ülést hiúsított meg az 
együttműködés szellemétől áthatva. Az általam 400, a város 
sorsát jelentősen befolyásoló előterjesztésből közel 300-at 
úgy sepert le az asztalról a frakció, hogy azokról még vitat-
kozni sem voltak hajlandók. A március 17-i testületi ülésen 
33 előterjesztésből összesen 3-at voltak hajlandók tárgyalni 
a fideszesek.  A Meggyes-féle nemzeti együttműködés leg-
kirívóbb példája azonban az volt, amikor a január 20-ai 
képviselő-testületi ülésen 42 előterjesztésből összesen 
egyet voltak hajlandók napirendre venni és megtárgyalni. 
A helyi buszközlekedés ügyének rendezését először 2011. 
január 14-én, majd január 20-án tűztem napirendre, de 

Steindl Balázs azokat még az ülés elején kihúzta a listáról. 
Ezután még kétszer, február 3-án, majd március 17-én próbál-
tam meg a testülettel tárgyaltatni az égető kérdést, de a 
Meggyes-csoport továbbra sem volt hajlandó napirendre tűzni. 
Az országban egyedülálló módon, immár ötödik éve törvénysértő 
szemétdíj-rendelet módosítását gondos előkészítés után ebben 
az időrendi sorrendben tűztem napirendre és döntött minden 
esetben másképp a fidesz:  2010. december 16., 2011.  január 
14., január 20., február 3., március 10., március 17. Jelenleg a 
város ott tart, hogy – mivel az illegális szemétlerakók felszámo-
lására 0 forintot szánt a frakció – a polgárok és civil egyesületek 
rendeznek takarítási hétvégéket környezetük rendbetételére.

A belvárosi piacon immár hatodik hónapja a helyi kisvál-
lalkozók szedik be a kötelező helypénzt egymástól, ők ta-
karítanak, tartanak rendet, fizetik a kötelező mellékhelyiségek 
költségeit. Az e témában különböző variációkban előterjesztett 
polgármesteri javaslatokat január 14. és március 17. között 
a frakció 8 alkalommal– nyílván a „város érdekében” – még 
az ülés előtt levette a napirendről.

Ez az „együttműködés” odáig fajult, hogy április 12-én a 
fidesz frakció és a Vállalkozók Pártjának képviselője által 
törvényellenesen – a polgármester nélkül – megtartott, álta-
luk „testületi ülésnek” vélt munkaértekezleten a város életében 
sorsdöntő rendeletet alkottak. Az adósságrendezési eljárás 
alapjául szolgáló úgynevezett reorganizációs terv ily mó-
don történő tárgyalása abba a vagyonfelosztásba taszíthatja 
a várost, melyet szintén az én nyakamba szeretnének varrni.

A fidesz frakció elmúlt féléves „munkájának” köszönhető, 
hogy a város jelenleg ott tart, ahol a part szakad, hiszen a tes-
tület 2/3-át adó fidesz minden általuk előterjesztett döntést 
áterőszakoltak. A januárban szintén általuk elfogadott büntető 
válságköltségvetés, vagy az ellenem létrehozott eseti bizottság 
mind azt igazolja, hogy a helyi fidesznek nem a város sorsának 
jobbra fordítása, hanem a polgármesteri szék visszaszerzése 
a célja.  

Ahogy azt már több fórumon elmondtam, az ellehetetlenítésem-
ről szól a hétköznapokban az is, hogy személyes munkatár-
saimtól megfosztottak, kölcsönautóval járok, az üzemanyagot 
magamnak fizetem, miközben a Meggyes Tamás vezette önkor-
mányzatnak 20-nál több személygépkocsija volt, az üzemanyag-
elszámolások pedig havi szinten sokszázezer forintra rúgtak.

Az aljegyző távozásával – miután a jegyző többszöri felszólí-
tásom ellenére sem volt hajlandó részt venni egyetlen tes-
tületi ülésen sem – illetve a törvényellenesen megszavazott 
reorganizációs terv szerinti további 40 fő kirúgásával a 
városházáról a fidesz augusztus végére megbénítja a közigazga-
tást is Esztergomban.  A hivatal eközben kettős vezetés alatt 
nyög. Ez azonban sokáig már nem folytatható, hiszen ezzel az 
esztergomiak mindennapos ügyintézése is veszélybe került.

A probléma mindenki számára megnyugtató megoldására a de-
mokratikus jogállamban egy lehetőséget látok, a minél hama-
rabbi előrehozott önkormányzati választást. Amennyiben a 
városatyák is gondolják, hogy Esztergom érdekében kívánnak 
cselekedni, éljenek jogukkal és mondjanak le mandátumukról, 
ahogy én is megteszem ezt ebben az esetben. Mérettessük 
meg magunkat újból egy tiszta helyzet megteremtéséhez.

Tétényi Éva 
Esztergom, Esztergom-Kertváros
és Pilisszentlélek polgármestere

Tiszta lappal új választást!
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2009 márciusában a tőle meg-
szokott stílusban Muzslai Ágnes, 
Meggyes vélhetően kedvenc “városépí-
tős” portréfestője lelkendezve adott hírt 
a Hídlap hasábjain arról, hogy elkészült 
a város 2009-es költségvetése. Ebből 
megtudhattuk, hogy az esztergo-
mi önkormányzat képviselő-testülete 
március 5-én megtartott rendkívüli 
ülésén vita nélkül fogadta el a város 
költségvetését. A mérleg szerint 
2009-ben huszonegymilliárd négyszáz-
tizenkilencmillió négyszázkilencven-
ezer forintból gazdálkodhatott a város.

Ebből a 21 milliárdból nagyjából 4 milliárd 
forint volt a város intézményeinek fenn-
tartása, a maradék 17 milliárd pedig az ön-
kormányzat saját költségvetését jelentette.

Sajnos sem Muzslai, sem a Hídlap más 
újságírója nem vette a fáradtságot, 
hogy 2009 végén számon kérje 
Meggyes Tamáson, hogyan is teljesült 
a 2009-es költségvetés. Pedig most 
már kijelenthetjük: botrányosan.

Kezdjük egy nagyon szemléletes 
tényszámmal. 2009 januárjának első 
napján Esztergom Önkormányza-
ta mintegy 4,3 milliárd forint kész-
pénzzel rendelkezett a bankszám-
láin és egyéb azonnal hozzáférhető 
helyeken. 2009 utolsó napján eb-
ből  maradt összesen 387 millió
forint, de az is már rövid lejáratú kötelezett-
ségvállaláskal teljesen megterhelt számla-
pénz volt csupán:

A 2009-es év pénzkészleti jelentése:
Év eleji pénzkészlet: 4,3 milliárd forint
Bevétel: 8,8 milliárd forint
Kiadás: 12,7 milliárd forint
Év végi pénzkészlet: 387 millió forint.

4 milliárd forint huss, volt-nincs, ez volt 
2009 valódi mérlege Esztergomban. 
Ebben az évben 21 milliárd forint bevé-
telt tervezett Meggyes önkormányzata 
összeszedni az esztergomi adófizetőktől 
és egyéb költségvetési forrásokból. Ehhez 
képest alig több, mint 12 milliárd forintnyi 
bevételt sikerült realizálni.

A mérleg másik oldalán ugyancsak 21 
milliárd forint elköltését irányozta elő 
Meggyes Esztergomnak. Nem sikerült 

azonban 21 milliárdot elkölteniük, 16 mil-
liárdnál elfogyott a pénz. De így is majd-
nem 4 milliárd forinttal - miden tar-
talékot erre fordítva - többet költött Esz-
tergom, mint amennyi bevétele abban 
az évben volt. Hol csúszhatott 
ennyire félre a 2009-es költségve-
tés? Milyen bevételek nem teljesül-
tek? Nem fizettek az emberek adót?
Nos, a helyzet az, hogy a helyi adók 
tekintetében csupán 200 millió forint 
eltérés volt a tervezett és a teljesült szá-
mok között. Nem az esztergomiak adó-
fizetési moráljának, vagy képességé-
nek csökkenése okozta a költségvetés 
vészes, 4 milliárdos megbillenését. A 
csődhelyzetet, mely Kósa úr állításával 
ellentétben sajnos már 2009-ben előállt 
az elhibázott (emlékezzünk: vita nélkül 
elfogadott!) költségvetés botrányosan 
gyenge minősége és minősíthetetlenül 
gyenge végrehajtása okozta.

Nézzünk körbe először a bevételi 
oldalon:

2009-ben Meggyesék 2,5 milliárd forint-
nyi bevételt irányoztak elő főleg ipari 
parki ingatlanértékesítésekből. Emlékez-
zünk: ekkor még működött a vásárlói 
jutalékrendszer, Meggyes minden kö-
zepesen fontos „léhűtője” százaléko-
kat kapott a vásárolt és eladott ingatla-
nokból is. Node vásárolni könnyebb, ha 
van pénzünk, mint eladni: nem is cso-
da, hogy az előirányzott 2,5 milliárdos 
bevételből mindössze 50 millió forint 
teljesült. Vagyis szinte semmi. Igaz egy 
kis előrelátással tudni lehetett volna, 
hogy a világgazdasági válság hatására 
nem nagyon lesz kereslet ipari parki 
telkek után. Érdemes megemlíteni ug-
yanakkor azt is, hogy központi támoga-
tásként 2 milliárdot vártunk a központi 
költségvetésből 2009-ben. Ehelyett 2,5 
milliárdot kaptunk a “balliberális, önkor-
mányzatokat ellehetetlenítő, elmúltnyócév 
kormánytól”. Tetszenek érteni, fél mil-
liárddal többet, mint év elején terveztük.
170 milliót terveztünk pótlékokból és 
bírságokból beszedni - 49-et sikerült. 300 
millióval sikerült felültervezni a normatív 
támogatások összegét is. Ráadásul a 12 
milliárdos összes bevételben van már egy 
közel 1 milliárdos rövid lejáratú hitelfelvé-

tel is, melyet eleve nem tervezett be a vá-
ros költségvetésébe. Ennek a 
hitelnek volt a fedezete a Szent 
Miklós Alap - 4 év megtakarítá-
sai tűntek el emiatt 2010 végén.
25 milliót tervezett Esztergom a piac 
működéséből realizálni, melynek töre-
déke sem lett behajtva. A Szent-
györgymezői lakóparkra betervezett 
kötbér és az Onyx kártérítés eleve 
kétséges 100-100 milliós bevétele sem 
realizálódott, közterület használati 
díjakból a betervezett 20 millió negyede 
folyt csak be. Az intézményi bevé-
telek is túl lettek tervezve, 500 milliós 
hiányt ütve a bevételi oldal egyensúlyába.

A kiadási oldal sem volt túl rózsás

Először is 1,3 milliárd forint elment 
hiteltörlesztésre. Ez már 2009-ben a 
fele volt a teljes iparűzési adóbevétel-
nek. A költségvetésben szereplő eredeti 
előirányzat 21 milliárdjából 9,3-at szán-
dékozott Esztergom felhalmozási célra 
elkölteni, és 10,4 milliárdot fordítottunk 
(volna) az intézmények és a költségve-
tési szervek fenntartására (működésre). 
A teljesülés szerint végül 10,5 milliárdot 
kellett működésre fordítanunk, 1,3-ból 
pedig valóban hiteleket törlesztettünk. 
Ha ezen a ponton megállt volna a költ-
ségvetés, és leállított volna a Meggyes 
vezette önkormányzat minden felhal-
mozási célú, önként vállalt beruházást, 
akkor Esztergom nem került volna 2009 
végére csődhelyzetbe. Ehelyett azon-
ban 2009-ben Meggyesék további 
4,1 milliárd forintot költöttek el - lé-
nyegében a teljes tartalékot - nem 
működésre, hanem felhalmozási célú 
beruházásokra.

Mik is voltak ezek a beruházások? Csak 
néhány szám és tétel:

Ingatlanvásárlások: 327 millió forint
Mélygarázs: 670 milliós részlet
Strigonium Zrt. törzstőke emelése: 500 
millió forint
Bánomi áttörés II. + 3 utca felújítása: kb. 
1,2 milliárd forint

Tetszenek rá emlékezni, hogy 2009-ben 
milyen lassan haladtak az útépítések Esz-
tergomban? A Bánomi áttörés munkálatai 

Esztergom útja a szakadékba
Két hete Kósa Lajos, Debrecen polgármestere megdöbbentő kijelentéseket tett: 
azt állította a debreceni, Playboy hasábjait is megjárt politikus, hogy Eszter-
gomot 2010 novemberében az újonnan megválasztott, és minden jogkörétől 
megfosztott polgármester vitte csődbe. Nem kívánok vitatkozni Kósával, mert 
bizonyos helyzeteket az ember minden idegszálával igyekszik elkerülni, így 
úgy gondoltam vita helyett inkább bemutatnék neki néhány nagyon érdekes 
számot Esztergom 2009-es és 2010-es költségvetéséből. Vigyázat, a cikk sok-
koló tényeket tartalmaz, olvasása gyenge idegrendszerű személyeknek nem 
ajánlott. Kósa úrnak pedig kérném, nyomtassák ki és tegyék le az asztalára.



hónapokon át húzódtak, mintha elfogyott volna a pénz. Nos, a jelek 
szerint éppen ez történt.

Meggyesék tehát 2009-ben elköltöttek lényegében minden tartalékot, 
minden korábban felvett hitelt, minden korábban kibocsátott kötvény 
fedezetét. Csupasz fenékkel, letolt gatyával kezdte el a város a 2010-es 
esztendőt. Azt is tudták Meggyesék, hogy a 2010-es költségvetésben 
már jelentősen csökkenő iparűzési adóbevétellel kell számolni: a Su-
zuki árbevétele nagyot zuhant 2009-ben.

Mit tett ekkor az esztergomi politikai “elit” (a suszter, a lövöldöző 
sheriff, az ásító inas meg a többiek)? Jól látható, hogy 2009-ben még 
szinte vidáman ki lehetett fizetni a város csökkenő saját bevétele-
iből a működési kiadásokat és a hitelek törleszté-
sét: a költségvetést az eszetlen “felhalmozási” fejlesz-
tések borították fel. A számok alapján minden gazdasági 
szakember azt mondta volna: be kell húz-
ni a kéziféket, nincs több felhalmozá-
si kiadás, nincs több beruházás, nincs 
újabb hitelfelvétel. Meggyes azonban nem gazdasági és nem sza-
kember. Csak
egy politikus. Ez okozta Esztergom vesztét.

A 2010-es költségvetés

A 2010-es költségvetés mérlegfőösszegét 19,5 milliárdban határozták 
meg Meggyesék. Tették ezt úgy, hogy tudták: a 2009-es 16 milliárdos 
főösszegben is benne volt már egy újabb 1 milliárdos hitelfelvétel.

A 2010-es költségvetésben újabb 5,5 milliárd hitel felvételét irán-
yozták elő, holott tudták, hogy már az eddigi hiteleinket is alig 
tudja fizetni a város. De választási év volt. Nem lehetett bevallani, 
hogy baj van. Esztergomnak tovább kellett menni a teljes csőd 
felé vezető úton, előre. Sőt kicsit még gyorsítani is lehetett, heti tíz 
testnevelésórával, főzőműsorokkal és újabb és újabb, teljesen fe-
lesleges közvélemény-kutató megrendelésekkel. Neki kellett állni a 
déli kanonoksor felújításának 2 milliárdért, bár fedezet nem volt rá. 
Valakinek megígértük még ősszel? Valamit kaptunk cserébe? Vagy 
valaki kapott cserébe valamit? Sose derül 
ki? Összehasonlításként nézzük meg a 2009-es teljesült számokat és a 
2010-es előirányzott költségvetést:

Ekkora böszmeséget ember még nem csinált

A költségvetés - és ezzel együtt Meggyes - fő bűne a 38-as sorban látható 
újabb 4,5 milliárdos kötvénykibocsátás, az ezzel párhuzamosan jelentkező 
3 milliárdos adósságszolgálati kötelezettség, és a mindezek mellett 
előirányzott közel 6 milliárdnyi újabb felhalmozási célú beruházási kiadás.

Ez a költségvetés teljesíthetetlen volt. Ez a költségvetés maga volt a csőd. 
Csökkenő bevételek, növekvő adósságszolgálat, újabb és újabb hitelek. 
Olyan szinten túlnyúlt Esztergom a saját lehetőségein ezzel a költségve-
téssel, hogy az ijesztő. És ezeket a számokat így nem láthattuk, nem mu-
tatta meg nekünk senki, miközben számolatlanul költötték a százmil-
liókat ezekből a pénzekből Hídlapra és Bayerra, ETV-re és Obersovszkyra.

A bank is kiszállt

Hamar kiderült, hogy ebben a felállásban a várost eddig javarészt finan-
szírozó Raiffeisen Bank nem ad több hitelt. Nem hülyék ülnek ott, látták, 
hogy a város a lehetőségeinek határához ért. A város ki is rúgta őket, 
páros lábbal. És lett bank, amelyik megfinanszírozta a 2010-es költsé-
gvetés hitelfelvételi oldalát: tavasszal a K&H Bank beletolta a 4,5 mil-
liárdot, mint felhalmozási célú hitelt a város költségvetésébe. Cserébe 
jelzálogot terhelhetett a Bazilikával szemközti volt iskolaépületre, meg 
jópár egyéb városi ingatlanra (nem mellesleg az ÁSZ szerint törvény-
telenül, de ez Meggyeséket ekkor már nem érdekelte, csak a pénz 
számított). A bank már valószínűleg tudta: a város ezt már soha nem 
fogja tudni visszafizetni, és abban reménykedtek, hogy nem fize-
tés esetén rátehetik a kezüket a rendkívül értékes helyen lévő ingat-

Sorszám Megnevezés 2009. évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat

Bevételek

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5 585 5 000

2 Egyéb saját bevétel 370 365 567 685

3 ÁFA bevételek és visszatérülések 269 653 633 062

4 Hozam- és kamatbevételek 214 063 150 000

5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 80 502 0

6 Intézmények működési bevételei:(1-5 sor) 940 168 1 355 747

7 Helyi adók 3 225 608 2 942 000

8/a Átengedett központi adók: személyi jövedelem adó 61 050 217 785

8/b Átengedett központi adók: gépjárműadó 195 885 195 000

9 Egyéb sajátos működési bevételek 54 124 74 200

10 Önkormányzat sajátos működési bevételei.: (7-9 sor) 3 536 667 3 428 985

11 Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek ért.származó bevétel 25 130 404 400

12 Egyéb vagyon üzem.koncesszióból származó bevétel 0 0

13 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 25 130 404 400

14 Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése 58 259 366 495

15 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0

16 Osztalék - és hozambevétel 0 0

17 Értékpapírok, részvények értékesítéséből bevétel 0 0

18 Felhalm. és tőke jell.bevét.: (14-17 sor) 69 052 366 495

19 Normatív állami hozzájárulások lakosságszámhoz kötött 121 881 1 864 057

20 Normatív módon elosztott feladatmutatóhoz kötött 1 573 418 15 000

21 Központosított előirányzatok 374 181 0

22 Színházak pályázati támogatása 28 000 0

23 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz 24 510 0

24 Egyes jövedelempótló támog. kieg. és közcélú fogl. támog. 145 746 0

25 Helyi önk. Hivatásos Tűzoltóságok támogatása 297 461 0

26 Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0

27 Céltámogatás 0 0

28 Céljellegű decentralizált támogatás vis maior 0 0

29 Központi támogatások össz.: (19-28) 2 565 197 1 879 057

30 Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.alapoktól 3 066 353 3 225 423

31 Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson belülről 215 932 261 738

32 Támogatásértékű bevételek 0 0

33 Támogatásértékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről 424 604 1 254 172

34 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről 10 793 306 000

35 Kiegészítések, visszatérülések 216 329 0

36 Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen: 3 923 218 5 047 333

37 Működési célú hitel 900 292 1 000 000

38 Kötvénykibocsátás 0 4 500 000

39 Likviditási hitel 79 687

42 Hitelműveletek bevételei (37-41) 979 979 6 833 192

43 Korábban nyújtott hitelek visszatérülése vállalkozástól 87 100 34 350

44 Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól 1 641 1 500

45 Korábban nyújtott hitelek visszatérülése dolgozóktól 525 491

46 Pénzmaradvány igénybevétele: pénzforg.bev. 0 0

47 Egyéb bevételek (43-47) 89 266 36 341

48 Pénzforgalmi bevételek összesen [6+10+13+18+29+36+42+47] 12 128 677 19 351 550

49 Előző évi pénzmaradvány 3 985 229 223 090

50 Intézményfinanszírozás 0 0

51 Kiegyenlítő, függő, átfutó, egyéb kieg. visszat. -90 857 0

52 Bevételek mindösszesen (48+49+50+51 sor) 16 023 049 19 574 640

Kiadások

53 Költségvetési szervek folyó kiadásai 10 592 368 10 053 881

Ebből: - személyi juttatások 3 876 576 3 913 888

- munkaadókat terhelő járulékok 1 195 498 1 090 807

- Dologi kiadások 4 345 084 4 391 590

- Támogatásértékű működési kiadások és egyéb támogatások 1 175 210 657 596

- Ellátottak juttatásai 0 0

54 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 4 148 606 5 727 748

Ebből: - beruházási kiadások 3 858 056 5 548 757

- felújítási kiadások 2 048 30 000

- Támogatásértékű felhalmozási és egyéb kiadások 288 502 148 991

55 Adósságszolgálati kötelezettség 1 302 363 3 069 243

Ebből: - felhalmozási célú hitel és kamattörlesztés 1 194 474 2 547 702

- működési célú hitel és kamattörlesztés 107 889 521 541

56 Tartalék előirányzatok 0 723 768

57 Kiadások mindösszesen: (53+54+55+56 sor) 16 020 919 19 574 640

5. oldal
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lanokra, melyek valószínűleg jóval töb-
bet érnek 4,5 milliárd forintnál. Nyilván 
a bank nem tervezett adósságrendezési 
eljárást indítani, hiszen abban nem le-
het jelzálogjogot érvényesíteni. Ezt a 
tervet keresztül is húzta az adósságren-
dezési eljárás: a bank ingatlanjelzálog 
joga ugyanis ilyenkor semmissé válik.

Hát akkor kedves Kósa úr, ebből a 
4,5 milliárdból volt még meg 1,5 

milliárd forint tavaly novemberben. 
Ön szerint erre tényleg lehetett volna 
alapozni egy újabb évet? Ebből a fel-
halmozási célú kötvényből ki lehetett 
volna fizetni Ön szerint másfél éve lejárt 
követeléseket, működési kiadásokat?
És arról még nem is beszéltem, hogy a 
város 17 milliárdos hitelállományának 
nagy része késleltetett tőketörlesztésű, 
melyek tőkéjét csak 2012-ben 
kellett volna elkezdenünk törleszteni.

A cikkben szereplő számok az esztermi 
önkormányzat webszerverén 2010 au-
gusztusában publikált költségvetési 
jelentésekből származnak. A 2010-es év 
költségvetésének teljesüléséről egyelőre 
nincsenek információink.

Forrás: www.szeretgom.hu

Idén nyáron is elindul Esztergomban a több mint 
tíz éve méltán népszerű bábtábor. A Várhegyen 
a Vármúzeum színházában augusztus 1. és 7. 
között szeretettel várnak minden 6-12 éves 
gyermeket, aki szeret bábokat készíteni és 
azokkal színpadra lépni. Jelentkezni a Cathedralis 
Tours utazási irodában lehet. (Esztergom, Bajcsy-
Zs. u. 26., a Múzeum cukrászdával szemben)

További információ: 

E-mail: horanyi2003@yahoo.com
Tel.: 36 30 941 5378 

XI. Esztergomi Bábos tábor

Esztergom is ott lesz a Nemzeti Vágtán
Szeptember 15. és 18. között negyedik alkalommal rendezik meg a Nemzeti 
Vágtát Budapesten. Esztergom egy év kihagyás után civilek segítségével 
ismét benevez a versenyre.

2009-ben Amfetamin, az angol 
telivér kanca a harmadik helyet 
szerezte meg Esztergomnak 
a vágtán.  Tavaly az előző 
városvezetés részéről vagy nem 
mutatkozott igény a nevezésre 
vagy már nem volt rá pénz – az 
esztergomi szervezők hiába 
keresték az önkormányzatot. 
Idén azonban a királyváros ismét 
indul a Nemzeti Vágtán egy hat 
éves, belföldi tenyésztésű angol 
telivérrel, Káplárral. A hozzáértők 
szerint is esélyes ló tulajdonosa és 
felajánlója Nagy József. A futam 
költségeinek előteremtésében 
ismét a civilek segítenek az 
eladósodott városon, 15 helyi 
vállalkozó és magánember adta 
össze a szükséges összeget. 
Ezek mellett az Esztergomi 
Termelő Szövetkezet biztosítja a 
tréningpályát. Káplár egészségügyi 
alapellátásáról a futam végéig 
Bába András és orvosi teamje 
gondoskodik, a ló zsokéja Kispál 
László, tősgyökeres esztergomi 
család fia lesz. A vágtát területi 
előfutamok előzik meg, az 
esztergomi ló legközelebb június 
26-án, Kocséren fut.

VETŐMAG ÉS KONYHAFELSZERELÉS
HÁZTARTÁSI KELLÉKEK

- edények
- darálók
- kések, nyitók
- kávéfőző alkatrészek
- kukták, szifonok
- műanyagok
- virágládák, ruhaszárítók

KERTÉSZETI ESZKÖZÖK

- gyomirtók, rovarirtók
- permetezőszerek
- műtrágyák
- virágtápok
- vetőmagvak
- szerszámok
- tömlők, csatlakozók

BORÁSZATI ESZKÖZÖK !

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK !

Kedvező árú, tartós, jó minőségű termékek!

Nyitva tartás: H – P: 830-1600 Szo: 830-1200

Esztergom, Petőfi S. u. 10. Tel: 0620 968 2311
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Roma nagytakarítás a Töltés utcában
Esztergomban június 17-én Tétényi Éva polgármester kezdeményezésére Roma Fórumot rendeznek, melynek 
deklarált célja, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is tegyünk a városban élő roma közösségek nyugodt 
körülmények között való integrálódásáért. A június 3-án Esztergomban megtartott Töltés utcai szemétgyűjtés jó 
példája annak, hogyan lehet összefogni egy település érdekében és együtt megvalósítani a közös célkitűzéseket.

Múlt pénteken nagytakarítást rendeztek 
a romák a város legelhanyagoltabb 
részén, a Töltés utcában. Aki járt az 
elmúlt időszakban a környéken, az 
személyesen is meggyőződhetett 
azokról az áldatlan állapotokról, melyek 
a város ezen részét jellemzik. Miután az 
illegális hulladéklerakók felszámolására 
a helyi fidesz 0 forintot szavazott meg a 
válságköltségvetésben, a polgármester az 
elmúlt félévben már megszokott módon 
önkéntes felajánlások segítségével 
próbálja megoldani a helyzetet. A 
pénteki akció eltért a város más részein 
folytatott civil kezdeményezésektől, 
hiszen itt csak az eszközöket és a 
körülményeket biztosították a szervezők, 
a tényleges munkát az ott élők végezték. 
A Praktiker esztergomi áruháza lapátokat 
és munkáskesztyűt, a Tesco zsömlét, 
egy jólelkű adományozó pedig 40 
adag paprikás krumplit ajánlott fel 
a munkában résztvevő romáknak. 
A Saubermacher Magyarország Kft. 
szintén aktív részt vállalt az akcióban, de 
a polgármester és önkéntesei mellett 
megjelent a Jobbik helyi vezetője is, aki a 
konténerrakodásban nyújtott segítséget. 
Az ebéd kiosztásánál a Baptista 
szeretetszolgálat helyi aktivistái valamint 
a Határtalan Szív képviselői működtek 
közre, a finanszírozási hátteret pedig az 
alapítvánnyal évek óta együttműködő, 

Magyarországra akkreditált nagykövet-
feleségek klubja biztosította. 

A program következő állomása június 
17-én a Vármegyeháza dísztermében 
tartandó fórum lesz, ahol szó esik 
majd az Esztergom által elindított 
roma-ösztöndíjról, valamint egy olyan 
akkreditációs programról, melynek 

segítségével a roma mindennapokkal 
ismerkedhetnek mindazok, akiknek 
fontos a köztünk élő népcsoport 
életének integrációja. A rendezvényre 
várják mindazokat, akik ezen a modellen 
keresztül együtt gondolkodhatnak 
arról, hogyan lehet egy kisvárosi 
példából országos programot építeni.

vi

Jótékonysági árverés
Neves művészek összefogásával jótékonysági árverést rendeznek az esztergomi  
kultúrházak fennmaradásáért és a Pilisszentléleki Faluház  megmentéséért.

Elárverezhető felajánlásokat várnak a lakosságtól is, olyan tárgyakat, melyeket a 
közösség céljaira szívesen áldozna. 
Az árverést vezeti: Kállóy Molnár Péter.
Helyszín: Kaleidoszkóp Ház, 

Esztergom, Pázmány Péter utca 7.
Időpontja: 2011. június 18, szombat 1700 óra.
A felajánlásokat 2011. június 13-ig várják.
A képzőművészeti alkotások és az árverésre kerülő tételek megtekinthetőek a 
Kaleidoszkóp Házban az árverés időpontjáig. Érdeklődni lehet: 36 30 586 7562

(Forrás: http://www.tudnikell.hu/node/1)
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Befejeződött a közlekedési mediáció
2007. augusztusában nagy botrányt kavart a lakosság 
körében a Meggyes Tamás vezette önkormányzat 
által áterőszakolt, a város logikus  forgalmi rendjének 
mindenféle egyeztetést nélkülöző átrendezése.  Több 
városrészben azóta is a korábbi szabályozásnak megfelelően 
közlekednek a lakók, a közlekedési nehézségek pedig 
továbbra is fennállnak. Ezt a helyzetet hivatott egy új, a 
polgármester által kezdeményezett eljárás megoldani.

Az önkormányzat évekig hiányos és kon-
fliktusokkal teli kommunikációt foly-
tatott a polgárokkal, így a félreértések, 
erőszakos kikényszerítések veszélybe 
sodorták a város működését, fejlődését. 
Emiatt vált szükségesé Szenttamás és 
Szentgyörgymező, valamint Víziváros 
és Királyi városrészeken átalakított for-
galmi rend felülvizsgálata is.  Esztergom 
főépítészének megkeresésére a Consen-
sus Humanus Mediációs Központ május-
ban egy két részből álló közösségi kon-
ferenciát szervez a forgalmi rendről,  ahol 
a polgárok, valamint a szakma érvénye-
síthetik érdekeiket és így juthatnak el a 
megnyugtató megoldásig. A mediációkat 
két független, pártatlan mediátor vezeti. 

A közlekedési anomáliák ilyen, közösségi 
szintű megoldása az első lépés lehet a he-
lyi társadalmi párbeszéd helyreállításában.
A mediáció első része múlt csütörtökön 
zajlott a Vármegyeházán, ahol a prob-
lémák feltárása, nyílt kibeszélése történt 
meg, valamint a résztvevők javasolták 
Esztergom-kertváros forgalmi rendjének 
felülvizsgálatát is. A második részre június 
1-jén, szerdán került sor, itt a belváros, 
Szentgyörgymező, Szamárhegy és az 
Északi Városrész, közlekedési rendjére 
keresték a megoldást, a konkrét forgalmi 
táblák, útburkolat-festés szintjén. A meg-
beszélésen a hivatal részéről jelen volt 
Szalai Olga főépítész, szakmai segítséget 
nyújtott Gyöngyösi Anita, a Városüze-

meltetési Iroda vezetője, Macsinka Klára 
okleveles közlekedésépítő mérnök, 
Teveszné Albu Zsuzsanna Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Kö-
zlekedési Felügyelőségétől, valamint civil 
tanácsadók és a körzetben élők.

Az egyeztetésen készült anyagot elkészül-
te után a munkacsoport javaslatként átad-
ja az Önkormányzat képviselőjének, azért 
hogy minél hamarabb ezek a javaslatok 
végrehajthatók legyenek. Remélhetőleg 
a javaslatok befogadása után helyreáll a 
megszokott és logikusan használható for-
galmi rend.

ÉT

7” (18cm) nagy felbontású, színes, 

digitális képernyő

Audió/videó kimenet külső 

hangszórókhoz, LCD képernyő

Ang- és videóposta: videóüzenet, 

videóposta fogadása

Automatikus fényérzékelés

Telefonport (többszörös analógtelefon-

kapcsolat)

Digitális fényképkeret

Videótelefon csúcsminőségű képekkel

USB port (képek és videók letöltéséhez)

3-utas videókonferencia

Kapcsolatfelvétel az igényléshez:

2500 Esztergom, Jókai utca 8. I/6.

Tel.: +36 33 898 005

Email: tamas.erdy@gmail.com


