
A községfejlesztési munka néhány elvi és gyakorlati
kérdése

,,A községfejlesztés célja, hogy ...mind nagyobb mértékben
kielégíthesse a község (város) lakosságának gazdasági, szociá-
lis és kulturális szükségleteit, a dolgozók mind szélesebb ré-
tegeit bevonja az állami íeladatok végrehajtásába."

(1958. évi 7. tvr.)

A mai községfejlesztési munka alapjait a háború okozta károk helyreállításának
időszakában raktuk le. A fasizmus felett aratott győzelem után megnyílt

a magyar nép előtt az alkotás lehetősége és szabadsága. A lerombolt iskolák, a meg-
rongált hidak, üszkös romokká lett ipari üzemek azonban nem biztosították az alkotó
munka tárgyi feltételeit, alig adtak reményt a normális élet gyors beindítására.
A háború okozta károk helyreállításának gigászi feladatát a háborúban tönkrement
ország nem vállalhatta magára. Nagymérvű társadalmi összefogásra, határtalan lelke-
sedésre, a széles néptömegek aktivitására volt szükség ahhoz, hogy az ország helyre-
állításának munkája megkezdődhessen és gyors eredményekre vezessem

A Magyar Kommunista Párt vezetésével, a lakosság széles tömegeinek mozgósí-
tásával indult meg és folyt eredményesen az újjáépítési munka. A lakosság tömeges
tészvétéle, mérhetetlen anyagi ereje mellett, jelentős politikai erőt is képvisel. Ez volt
az az akció, melyből a dolgozók egyértelműen megismerték: „Miénk az ország,
magunknak építjük".

Sajnos, ezt a szinte egész népünket magával ragadó, sodró lendületet a személyi
kultuszból fakadó szektáns vezetés gazdasági és politikai hibái leféke ték. Joggal
állapították meg pártunk VIII. kongresszusának irányelvei: „A dogmatikus-szektáns
irányzat képviselői mérhetetlen károkat okoznak a szocializmus ügyének, mert maga-
tartásukkal gyengítik a párt egységét, l a z í t j á k a p á r t és a t ö m e g e k
k a p c s o l a t á t , a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g e t , (kiemelés tőlem),
nehezítik a munkásosztály és az értelmiség együttműködését".

Megyénk sem volt mentes ezektől a hibáktól, és így érthető, hogy a lakosság
nagyarányú részvétele az állami ügyek vitelében formálissá vált, erősen csökkent és
lényegében csak a tanácstagi tevékenységre korlátozódott.

A személyi kultusz káros tevékenységének feltárására, majd gyökeres felszámo-
lására tett párt- és kormányintézkedések megteremtették azt a légkört, mely lehető-
séget biztosított az intézményes községfejlesztési munka beindítására. Az Elnöki
Tanács 1955. évi 4. tvr.-e lehetőséget adott tanácsainknak az állami eszközök évenként
kivetett községfejlesztési hozzájárulással való kiegészítésére. Ezt a munkát javította
és szélesítette ki a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának ide vonat-
kozó határozata alapján a fentebb már idézett 1958. évi 7. sz. tvr. A Politikai Bizott-
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ság határozata és a megalkotott jogszabály abból az alapvető elvből indult ki, hogy
„a párt akkor küzd céljaiért eredményesen, mikor széles dolgozó tömegek bizalmát,
c s e l e k v ő t á m o g a t á s á t élvezi" és, hogy „a tömegek megnyerése, támogatása
nélkül nincs népi hatalom és nincs szocialista építés". (Kiemelés tőlem.) Ezekkel aí
intézkedésekkel teremtődött meg a községpolitika szerves részét képező községfejlesz-
tési munka, mint jogi intézmény, és lett kormányzatunk célkitűzései megvalósításának
hatásos eszköze.

A községfejlesztési munka legfontosabb jellemző sajátosságai három - egymás-
sal szoros összefüggésben lévő - megállapításba sűríthetők:

1. A községfejlesztési tevékenység a helyi erőforrások feltárásának legeredményesebb
eszköze.

2. A községfejlesztési munka tömegmozgalom, a szocialista demokratizmus szélesíté-
sének hatásos formája.

3. A szocialista tudat kialakítására gyakorolt hatása igen jelentős.
A továbbiakban e kérdések köré csoportosítva vizsgálom a megyénkben kialakult

községfejlesztési tevékenységet és kísérlem meg néhány jellemző vonását általáno-
sítani.

Helyi erőforrások feltárása

A helyi erőforrások feltárásának vizsgálatánál nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk, hogy nemcsak anyagi, hanem erkölcsi, politikai erőforrásokról is szó van a köz-
ségfejlesztés területén.

A községfejlesztés anyagi eszközeit központi forrásból és helyi forrásból szárma-
zókra bonthatjuk. A helyi erőforrások egyrészt a területen lévő szövetkezeti szervek,
valamint községfejlesztési alapból működtetett intézmények bevételeiből, másrészt
pedig a lakosságtól származó bevételekből erednek. Vizsgálódásainkban csak ez utób-
biakkal kívánok foglalkozni. Példaképpen az 1962. évi községfejlesztési zárszámadás
adatait használjuk fel Szolnok megyéből.

A lakosságtól származó eszközök között a lakosság pénzbeni községfejlesztési
hozzájárulását és végzett társadalmi munkáját különböztetjük meg. Ismeretes, a lakos-
ság anyagi, pénzbeni hozzájárulását a helyi tanácsok tételesen, 50-300 Ft közötti ösz-
szegben állapíthatják meg. A lakosság pénzbeni hozzájárulása a községfejlesztési alap
összes bevételeinek mintegy 18,2%-át tette ki. Ez a százalékos részesedés is bizonyítja,
de egyéb tapasztalatainkból is nyilvánvaló, hogy helyi tanácsaink jórésze megközelí-
tően sem él a törvényadta lehetőséggel, nem értették meg, hogy a községfejleszté;
intézményének éppen a h e l y i e r ő f o r r á s o k feltárásában van a lényege. A ki-
vetett tételes községfejlesztési hozzájárulás összege csak egy-két kivételes esetben éri
el a kivethető maximumot.

A helyi erőforrások feltárásának lehetőségét az is bizonyítja, hogy a lakosság
igen sok helyen önkéntes hozzájárulásokat is fizet be - Jászfényszaru, Törökszent-
miklós, Jászárokszállás, Jászalsószentgyörgy, stb. -, ha a tanács által megállapított
tervfeladatok megvalósításával egyetért, ha azok közvetlenül szükségleteinek kielégí-
tését célozzák.

A lakosságtól származó anyagi erők másik és a községfejlesztés szempontjából
(a szocialista demokratizmus szélesítése, tudatformálása) döntőbb forrása a lakosság
önzetlen társadalmi munkája. Az elvégzett társadalmi munka pénzben kifejezett értéke
nem tenné indokolttá, hogy a lakosság pénzbeni hozzájárulásánál fontosabbnak, dön-
tőbbnek nevezzük. 1962-ben az összes teljesített bevételeknek a társadalmi munka
értéke (11 857 forint) csak 13%-át teszi ki.

Gazdasági jelentőségét az növeli meg, hogy fokozzák az ország munkaerőkapaci-



tását és olyan munkatartalékokat tárnak fel, melyek más módon a népgazdaság fej-
lesztésébe nem volnának bekapcsolhatók. Nem közömbös megemlíteni azt sem, hogy
a létesítmények műszaki terveinek társadalmi munkában történő elkészítése teremtette
meg a lehetőségét a műszaki értelmiség bevonásának az állami munkába, csak ez
a módszer volt képes e társadalmi rétegben rejlő erőtartalékok feltárására. Egyes
tanácsok, és itt elsősorban Törökszentmiklós és Jászjákóhalma tanácsait kell kiemelni,
megértették a társadalmi munkavégzés gazdasági jelentőségét és a községfejlesztési
munkában ez tette lehetővé kimagasló eredmények elérését.

A helyi erőforrások feltárásának lehetősége - nem elhanyagolható módon -
abban is rejlik, hogy a községfejlesztési alap eszközeit ott használják fel, ahol azok
begyűjtésre kerültek. A dolgozókban élő lokálpatrióta szemlélet, annak tudata, hogy
saját lakóhelyük, szülővárosuk fejlesztését szolgálják hozzájárulásukkal, sokkal inkább
érdekeltté teszi őket kötelezettségeik teljesítésében. Ezt a húzóerőt használta fel kor-
mányzatunk, amikor a községfejlesztési hozzájárulást és a jövedelemadót együttes keze-
lésbe vonta és így a községfejlesztés segítségével az állami bevételek számára is jobban
megközelíthetővé tette a helyi erőforrásokat. Ez az intézkedés nagymértékben elő-
segítette az adótervek teljesítését is.

AAint azt az 1958. évi 7. tvr. megállapítja, a községfejlesztés célja a l a k o s s á g
s z ü k s é g l e t e i n e k egyre növekvő mértékben történő kielégítése. A fel-

szabadulás óta eltelt időben dolgozó népünk egyre inkább megértette, hogy a magán-
és a közérdek egymástól elválaszthatatlan. Űgy gondolom, nem kisebbítem az e terü-
leten elért eredményeinket, ha megállapítom, hogy lakosságunk jórészének tudatában
azonban az érdekek sorrendje ma még valahogy így alakul: Az én érdekem, a mi
utcánk érdeke, a mi kerületünk érdeke, a mi városunk érdeke és csak ezután követ-
kezik az országos érdek. Amennyire helytelen a kisebb és nagyobb közösségek érde-
keinek szétválasztása, annyira szükséges azonban, hogy ezt a meglévő tényt a helyi
erőforrások minél nagyobb mértékű feltárására használjuk fel. Gyakorlatilag az a
tapasztalatunk, hogy azokon a helyeken, ahol a lakosság elsődleges szükségleteit köz-
vetlenül szolgáló létesítményeket valósítanak meg, ott nagymértékben növekszik a la-
kosság aktív részvétele a községfejlesztési feladatok megvalósításában. Példaként em-
líteném meg, hogy a kommunális ellátás 7 fajta feladatcsoportjára, mint a járdaépítés,
vízhálózatépítés, villanyhálózatépítés, parkosítás, fásítás, stb., a teljesített összes társa-
dalmi munkának 87,2" o-a esik, ugyanakkor a további, kb. 70 feladatcsoportra csak
annak 12,8%-a. Úgy gondolom, e számok szemléletesen bizonyítják, hogy a helyi erő-
források feltárásában csak akkor érhetők el sikerek, ha a lakosság elsődleges anyagi
szükségleteinek kielégítésére koncentráljuk erőinket.

A községfejlesztés, mint a szocialista demokratizmus szélesítésének eszköze

Az SZKP XXII. kongresszusának, valamint az MSZMP VIII. kongresszusának
határozataiból világosan áll előttünk, hogy az állam elhalása klasszikus elméletének
alapfeltétele a szocialista demokratizmus egyre nagyobb mértékű szélesítése, a társa-
dalmi önigazgatás növekvő kiterjesztése. Az elmúlt évekkel szemben ma már tudjuk,
hogy a szocialista demokratizmus szélesítését nem lehet szavakkal megoldani. Egyetlen
járható út van és ez: egyre több dolgozót vonni be aktívan az állami ügyek vitelébe,
a feladatok végrehajtásába. Ezt természetesen nemcsak a szocialista demokratizmus
szélesítése, hanem pártunk egész szövetségi politikája is megköveteli.

A községfejlesztési munka területén ennek általánosságban példamutató, ugyan-
akkor sajátos formái fejlődtek ki. Az érvényben lévő jogszabályok kötelezően írják
elő, hogy a községfejlesztési terveket jóváhagyás előtt a lakosság széles rétegeivel
kell megtárgyalni, jóváhagyás után pedig meg kell ismertetni a lakossággal, széles
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nyilvánosságot kell biztosítani számára. Tapasztalataink szerint e tekintetben az állami
munka más területein is hasznosítható példával szolgál a községfejlesztés. Torzítanánk
azonban a valóságot, ha kijelentenénk, hogy a fentebb idézett törvényi rendelkezése-
ket maradéktalanul betartják tanácsaink, illetve tanácsi vezetőink. Az 1963. évi község-
fejlesztési tervet tanácsaink a lakosságnak közel 40%-ával tárgyalták meg jóváhagyás
előtt. Ez igen jó eredménynek tekinthető, bár a demokratizmus szélesítésének nem
jelenti a végső határát. Találkozunk olyan gondolkodásmóddal is, miszerint minél
kevesebb embert hallgatok meg, annál kevesebb vélemény hangzik el, annál köny-
nyebb döntenem. A valóság az, hogy az így készült tervekben ténylegesen kevesebb
ember véleménye tükröződik és így annak végrehajtását is kevesebben támogatják.

A községfejlesztési munka tanácsi feladat, de a jó községfejlesztési munka nem
csak tanácsi feladat. Tömegszervezeteink és elsősorban a Hazafias Népfrontbi^ottság
támogatása nélkül jelenlegi eredményeink fokozása nehezen képzelhető el.

A községfejlesztési munka sajátos demokratizáló ereje a társadalmi munka-
végzésben van. Ez az a terület, ahol munkások, parasztok és értelmiségiek egyaránt
és korlátlan létszámban vonhatók be az állami feladatok végrehajtásába. Megyénk
eredményei állandó fejlődést mutatnak és jónak mondhatók. 1962-ben több mint 70 000
ember vett részt a községfejlesztési társadalmi munkában.

Tévedés lenne azt hinni, hogy a társadalmi munkában résztvevők e tevékenysé-
güket c s a k f i z i k a i részvételnek tekintik. A kollektív munkavégzés során meg-
ismerik településük gondjait, bajait, véleményt nyilvánítanak a tanács által folytatott
kö^ségpolitikáról, megtanulják, megismerik az állami munka egyes problémáit és
mindezen keresztül olyan emberekké válnak, akik egyrészt érdemben tudnak bele-
szólni a tanácsok munkájába, másrészt bele is kívánnak szólni abba.

Nem hanyagolható el az a tény sem, hogy a társadalmi munkában résztvevők
tevékenységük során ellenőrzést is képesek gyakorolni a tanács tevékenysége felett.
Észreveszik, a kollektív bölcsesség megnyilatkozásaként észrevételezik a hibákat, a
helytelen elhatározásokat.

A fent elmondottak alapján állítottam a bevezetőben, hogy a községfejlesztési
munka tömegmozgalom és csak ott járnak el helyesen annak irányításában, végre-
hajtásában, ahol annak is tekintik azt.

A szocialista demokratizmus szélesítésénél kell azt a kérdést is megvizsgálni,
hogy a községfejlesztés szervezetszerű társadalmi irányító szerve a Község-

fejlesztési Állandó Bizottság milyen szerephez jut. Az állandó bizottságokról szólva
törvényeink megállapítják, hogy azoknak javaslattevő, véleményező, ellenőrző hatás-
körük van. A legtöbb állandó bizottság a megszabott keretek között akkor végez
aktív munkát, ha a kiküldő tanács olyan feladatokkal látja el, melyben nemcsak fent
felsorolt, hanem bizonyos tekintetben döntési lehetőségei is vannak. Úgy gondolom,
a szocialista demokratizmus szélesítésének itt egy tartalmi problémájával kerülünk
kapcsolatba. A demokratizmus szélesítésének, az állami munkában résztvevők szám-
szerű növekedése mellett, a hatáskörök társadalmosításában is kifejezésre kell jutnia.
Pártunk és kormányunk irányelvei és intézkedései már eddig szolgáltattak erre vonat-
kozóan jó néhány példát. Helyes lenne megvizsgálni, hogy egyes kérdésekben a vég-
leges döntési jogkör átadása az állandó bizottságoknak miként hatna aktivitásuk növe-
kedésére, mennyiben járulna hozzá a társadalmi önigazgatás megteremtéséért végzett
tevékenység hatékonyságához.

A tudatformálás

Az előző részekben kifejtettekből - úgy gondolom - már kibontakoztak a köz-
ségfejlesztési munka szocialista tudatformáló erejének körvonalai. Az emberközelség,
mely itt megnyilvánul, a dolgozók széles tömegei számára a párt politikájának elsőd-
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íeges hordozójává tesz! a községfejlesztési munkát. Nyilvánvaló, hogy a párt poli-
tikájának helyességét a lakosság legnagyobb tömege azon igényei kielégítésének állá-
sából ítéli meg, mellyel naponként találkozik. Jellegzetes példaként említem meg
egyik községünket, ahol a kultúrház építéséhez a lakosság e szavakkal tagadta meg
a társadalmi munkát: „Fényes csizmában szeretnék a kultúrházba menni". Meg kell
állapítani, hogy ez az álláspont lényegében helyes volt. E községben elfelejtkeztek
a vezetők arról, hogy alapvetőbb szükséglet a villany, a járda, a jó ivóvízellátás meg-
teremtése, mint az erejüket meghaladó kultúrházépítés.

A társadalmi munkába és ezen keresztül a közügyek intézésébe való bekapcso-
lódás megvilágítja a dolgozók előtt egyrészt az egyéni és közösségi érdek közötti szoros
összefüggést, másrészt a kollektív összefogásban rejlő erő nagyságát. Ezek felismerése
pedig a szocialista tudat kialakulásának döntő tényezője.

A társadalmi tulajdon védelmére is hatással van a társadalmi munkavégzés. Itt
értik meg a résztvevők igazán, hogy az övék az a létesítmény, hiszen saját munkájuk-
kal maguk is részt vesznek abban. Ebből következik, hogy először csak azt, amit
maguk alkottak, de később mindent, ami köztulajdon, magukénak tekintik és öntevé-
kenyen, hatásosan részt vesznek annak megvédésében.

Trendekben a községfejlesztési munkának csak néhány kérdését próbáltam meg-
világítani. Célom az volt, hogy ráirányítsam az olvasó figyelmét azokra az

elvi kérdésekre, amelyek a napi munka során oly gyakran elbújnak a felvetődő prob-
lémák, nehézségek mögé. Azt kívántam bizonyítani, hogy a községfejlesztési munka
nem beruházások megvalósítása, nem gazdasági-szervezési kérdés, hanem elsősorban
politikai kérdés, a szocializmus teljes felépítésének, a város és a falu közötti különb-
ségek eltüntetéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtésének hatásos eszköze.

Barna Gábor
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