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Tisztelt Partnerünk!

Mára világszerte bevett gyakorlat, hogy úgynevezett think tankek, vagyis agytrösztök segítik a kormány-
zati döntéshozatalt, valamint a különböző közüzemi, szolgáltatási, üzleti döntési szintek vezetőinek te-
vékenységét. A konferencia megszervezésével az OPH-CSOPORT érdemi támogatást kívánt adni a hazai 
döntéshozói és döntés-előkészítési munkához.

Köszönjük szépen minden kedves vendégünk, partnerünk részvételét, megtisztelő figyelmét és hasznos 
gondolatait. Külön örömünkre szolgál, hogy az előadások szüneteiben is szakmai, értékteremtő párbeszé-
dek születtek. Köszönjük továbbá azokat a véleményeket, értékes üzeneteket, amelyekkel megtiszteltek 
minket az eseményt követő napokban. 

Jelen összefoglalóban a konferencia dokumentációját és az ahhoz kapcsolódó releváns linkek elér- 
hetőségeit találják szíves áttekintésre, az ismeretanyag igény szerinti frissítésére.

A konferencia-sorozat folytatódik, számos izgalmas témával várjuk Önöket.

Fontos számunkra, hogy olyan kérdéskörökben indítsunk konferenciákat és workshopokat, amelyek 
az Önök érdeklődésének középpontjában állnak, ezért örömmel fogadjuk az észrevételeket a  
konferencia@orientpress.hu e-mail címen. Beszélgessünk, osszuk meg a tapasztalatainkat, segítsük egymást!

Megtisztelő figyelmüket köszönjük szépen.

Budapest, 2019. június 20.

Tisztelettel,

Horváth Csaba László
ügyvezető

OrientPress Hírügynökség Kft.
OPH-CSOPORT
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEHETŐSÉGEI NAPJAINKBAN
Kovács Árpád köszöntője

A Költségvetési Tanács elnöke a konferencia kezdetén néhány gondolattal köszöntötte a hallga-
tóságot: az önkormányzatok lehetőségeiről, ugyanakkor felelősségéről is beszélt. Megemlítette 
a sokféle rendelkezésre álló csoportképzési lehetőséget, amelyek lehetnek európaiak, lehetnek 
nemzeti vonatkozásúak, a sajátosságokat kell mindenképpen figyelembe venni és a csoportokhoz 
való kapcsolódást eszerint alakítani.

Kovács Árpád rámutatott egy újszerű tendenciára, a közgazdászok általánosnak tartott felfogásának válto-
zására, amely szerint a társadalmi, gazdasági, állami működést a profit tartja össze.

„Most úgy tűnik, számos olyan tényező jelent meg, amely ezt megkérdőjelezi, vagy legalábbis árnyalja. 
Napjainkban emocionális tényezők is érvényesülhetnek egy-egy döntés előkészítésekor, meghozásakor. 
Az összetartozás öröme egyszerre van jelen a gazdasági érdekekkel” - fogalmazott Kovács Árpád.

A Költségvetési Tanács elnöke reményének adott hangot abban a vonatkozásban, hogy a magyar társada-
lom számára a 2019-2020-as év a töretlen fejlődés lehetőségét hozza el.

Ahhoz, hogy az önkormányzati területek működése hatékonyabbá váljon, a fejlesztések előtt nyitottan, bi-
zakodva kell állni. Ezeknek a kérdéseknek aktualitásairól szól ez a konferencia – összegezett Kovács Árpád.
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IDÉN 150 MILLIÁRDBÓL GAZDÁLKODIK A FALUPROGRAM
Gyopáros Alpár előadása

A falusi útalapra, a falusi CSOK-ra és a közvetlenül az önkormányzatok + egyházközségek számára 
nyitva álló 16 + 2 fejlesztési lehetőségre fordítják a Magyar Falu Program forrásait. A Miniszterel-
nökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa bejelentette azt is, hogy január 
1-jétől 600-ról 800 főre emelik azt a határt, ameddig normatíva igényelhető a falugondnoki szolgá-
latokra.

A 2018-ban meghirdetett Magyar Falu Program kedvezményezetti köre 2887 olyan település, amelynek 
lélekszáma ötezer alatti. Ebbe – faluprogram ide vagy oda – 101 város jogállású település is beletartozik. 
Nagyon helyesen, jegyezte meg a kormánybiztos, hiszen az elmúlt évtizedekben sokszor tisztán politi-
kai szempontok alapján adományozták a címet. Így állt elő olyan helyzet, hogy ma Magyarországon van 
tízezret meghaladó lélekszámú község (Solymár), és ezret alig túllépő város (Pálháza) is. Ezt a 101 „jogi-
lag várost” ugyanúgy sújtja a falvak egyik legnagyobb gondja, az elvándorlás okozta népességfogyás. Ez 
ugyanakkor lényegében természetes folyamat, hiszen az urbanizáció a huszadik század óta zajló folyamat 
a fejlett világban. Sőt, ma már nem csak a fejlett világban – jegyezte meg.

Hogyan alakult a népességfogyás az elmúlt 15 évben?

Adódott is a kérdés, hogy foglalkozzanak-e ezzel, mint feladattal, vagy hagyják, hogy az urbanizációs fo-
lyamat menjen a maga útján.

Megvizsgálták a népességfogyás adatait 50-60 évre visszatekintve, továbbá a rendszerváltás óta eltelt 30 
évet, és külön az utolsó 15 esztendőt. A 2003 és 2018 közötti időszak adatai „elég elszomorító a képet 
mutatnak”: a 2887 településből több mint 2400-nak csökken a népessége! Egyébként Budapest lakossága 
is – jegyezte meg.
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A „maradék 487 település jellemzően Budapest agglomerációjában, illetve Pest megyében, a nagyobb 
gazdasági centrumokban (Győr, Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár, Tatabánya) és vonzáskörzetében 
található. Valamint a turisztikailag fejlettebb, felkapottabb földrajzi egységekben: a Fertő-tó környékén, a 
Dunakanyarban és a Balaton vidékén.

A csökkenő népességű települések adatait elemezve elmondta: a 2400-ból 2100 olyan, amelynek 3 száza-
léknál magasabb mértékben csökkent népessége, mint az országos átlag. Ráadásul vannak kirívó esetek is. 
A legnagyobb veszteséget, 70 százalékot – „én valamelyik dél-alföldi, esetleg dél-dunántúli vagy északke-
leti településre gondoltam volna” – egy Veszprém megyei település, Megyer könyvelheti el. „Persze 2003-
ban is csak 48-an lakták, ehhez képest csökkent 15 főre.

Ám az ezer fő fölötti települések kategóriájában sem ritka, hanem kifejezetten gyakori a 30 százalékos 
népességcsökkenés. Példaként a Bács-Kiskun megyei Katymárt és a Békés megyei Kétegyházát említette. 
Előbbinek 2003-ban még 2347 lakosa volt, 2018-ban pedig kevesebb mint 1700. Utóbbinál 4464-ről 3264-
re csökkent a lélekszám.

Az elvándorlás négy fő oka: gazdaság, oktatás, közlekedés, szolgáltatások

A kormánybiztosság vizsgálata alapján legalább négy faktor van: a gazdasági faktor (munkahelyek hiánya, 
a bérszínvonal vagy a munkahely minősége); a középiskolák és az egyetemek eltérítő hatása; a közlekedés 
(egyéni és a tömegközlekedés), továbbá a szolgáltatások (közszolgáltatások és piaciak egyaránt) minősé-
ge vagy esetleg pont a hiánya.

A fentieket tovább árnyalja az a tény, hogy az adott település mennyire fekszik közel vagy távol a járásköz-
ponttól, megyei jogú várostól.

Ha a kiváltó okok összetettek, akkor a megoldásnak is komplexnek kell lennie – érvelt a kormánybiztos. Ezért 
nem értett egyet azokkal, akik a Magyar Falu Programban minden pénzt otthonteremtésre költöttek volna.

Maguk a települések is benne voltak a programírásban

Programjuk épp ezért egy összetett projekt – hangsúlyozta. Nem központilag megírt feladatterv: a tele-
pülések írták meg saját maguknak. A miniszterelnök 2018 tavaszán meghirdette a programot, júniusban 
felállt a kormánybiztosság és az a szervezeti háttér, amely a program tervezését és végrehajtását intézi, 
és azonnal elindult a munka, amelyben részt vettek a települések is. Több száz önkormányzattól kaptak 
komplex terveket.

A legnagyobb segítséget – sok más önkormányzati szövetség mellett – a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségétől (TÖOSZ ) kapták, amely „a maga több mint ezerhatszáz tagtelepülésével ön-
magában is a legreprezentatívabb önkormányzati érdek-képviseleti szervezet”. A TÖOSZ e célra egy 
munkacsoportot is létrehozott, amelyben több mint 160-an vettek részt. „Egy rendkívül szép komplex 
anyagot tettek a Miniszterelnökség asztalára. A tervezés időszakában magam is – munkatársaimmal 
együtt – csaknem négyezer emberrel találkoztam szerte az országban. Polgármesterekkel, jegyzőkkel, 
önkormányzati képviselőkkel és szakemberekkel, itt-ott egyházi méltóságokkal, civil szervezetekkel, 
vagy éppenséggel „csak” a falu lakóival.”

A kormány 2018 szeptemberében fogadta el a nagy részében a TÖOSZ javaslatára alapozott koncepciót. 
Ennek nyomán három kormányhatározat született: kettő 2018 decemberében, majd idén tavasszal a falusi 
családi otthonteremtési kedvezmény (falusi CSOK), amely július elsején lép életbe. A jövő évi büdzsében 
már önálló költségvetési sora van a Magyar Falu Programnak. Idén – a költségvetési tartalékokból, mivel 
a költségvetés elfogadása megelőzte a kormánybiztosság létrehozását – 150 milliárd áll rendelkezésre a 
három fő célterületre. Tehát a falusi útalapra, a falusi CSOK-ra és a közvetlenül az önkormányzatok számára 
nyitva álló lehetőségekre.
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Két év alatt ezer kilométer mellékút felújítása

Noha szerte az országban épülnek autópályák, 2 x 2 sávos utak, a mellékút-hálózatunk „katasztrofális álla-
potban van, ezt nyugodtan mondjuk ki”. Épp ezért a három-négy-öt számjegyű utak felújítására, kizárólag 
a falvakat falvakkal, vagy a falvakat a járásközponttal, esetleg a megyeszékhellyel összekötő, vagy a falva-
kat a gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsoló összekötő utakra 50 milliárd forintot fordítanak. Két év alatt 
nagyjából ezer kilométer mellékutat újítanak fel ebből a forrásból.

Amit még fontosnak tartott hangsúlyozni, hogy a kormány a falusi útalappal egy költségvetési alapot ho-
zott létre, ezzel is kinyilvánítva, hogy hosszú távú programról van szó – jelentette ki a kormánybiztos. „Hi-
szen azzal, hogy ezer kilométer utat felújítunk két év alatt, csak feladataink töredékét oldjuk meg. Egészen 
biztos vagyok benne, hogy tíz éven keresztül hasonló nagyságrendű forrásra lesz még szükség.” Ennél több 
forrást már csak amiatt sem lehetne elkülöníteni, mert párhuzamosan zajlanak a nagyjából a 2020-as évek 
második feléig tartó gyorsforgalmiút-fejlesztések, így építőipari kapacitások sem állnának rendelkezésre 
ennél nagyobb mértékben – magyarázta.

Négyszáz ötezer fő alatti község maradt ki a falusi CSOK-ból

A csökkenő népességszámú települések kerültek be a falusi CSOK programba, az érintettek köre már nyil-
vánosságra került. A kormány listáján szereplő 36 leghátrányosabb helyzetű járás – egyébként komplexen 
fejlesztendőnek nevezi a kormányrendelet – eleve bekerült, a népességváltozástól függetlenül, a kedvez-
ményezettek közé.

„Van tehát nagyjából 400 olyan település, amely kimaradt a keretből. Biztatásként mondom, hogy a kor-
mány folyamatosan monitorozza, majd a falusi CSOK eredményességét, és legkésőbb a kifutásakor (2022. 
június 30.) dönt a folytatásáról, illetve újragondolja az érintetti kört.” Egyébként lehetőség nyílhat „interim 
beavatkozásra” is – tette hozzá.

A visszatérítendő támogatásokra fókuszál elsősorban a falusi CSOK. Nagy újdonsága, hogy meglévő házak 
felújítására, bővítésére, korszerűsítésére is igénybe vehető, maximum 5 millió forintig. Tanyasi lakóingat-
lanok megvásárlására és/vagy felújítására pedig országszerte felhasználható, független attól, hogy melyik 
település közigazgatási területén fekszik.

Folyamatban van a napokban bejelentett kormánydöntés részleteinek kidolgozása, amely 2020. január 
elsejétől lehetővé teszi az áfa-visszatérítési támogatást „a falvak egy bizonyos körében – jelen esetben még 
azzal számolunk, hogy egyelőre a falusi CSOK által érintett körben”.

Az önkormányzatok 75 milliárdos kerete

A Magyar Falu Programban olyan fejlesztési lehetőségek is vannak, amelyek közvetlenül az önkormány-
zatok számára állnak nyitva. A települések 18 témát jelöltek meg, ezekre idén 75 milliárdot lehet költeni. 
Kettőnek az egyházközségek a kedvezményezettjei. Egyházi közösségi terekre és temetőkre fordítható ez 
a támogatás.

A másik 16 terület között jellemzően olyan fejlesztések állnak, amelyek az intézményhiányos településeket 
segítenék, továbbá azokat, ahol a létesítmények minősége – akár infrastrukturálisan, akár működésüket 
tekintve – kívánnivalót hagy maga után. Óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők, falu- és tanyagondnoki szol-
gálatok fejlesztése – „szerintem ez az egyik legfontosabb feladat” –, utak, hidak, járdák és közterület kar-
bantartása, sport- és kulturális feladatok szerepelnek a listán, amely egyébként nyilvános adat.

Vannak olyan támogatási igények, amelyek idén nem kerülhettek be ebbe a körbe: például a közművek és 
a közétkeztetés színvonalának fejlesztése. Ezekre jó esély van forrást allokálni a jövő évre.
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Gyopáros Alpár elmondta azt is, bár nem feladatuk a jogalkotás, de a kormánybiztosság a kistelepülések 
lobbistájának tekinti magát, azaz minden őket érintő jogalkotási folyamatban részt vesznek, és jogalkotási 
javaslatokkal is élnek. Nagy sikerük a falugondnoki szolgálatok lélekszámhatárának emeléséről szóló mi-
napi kormánydöntésdöntés megszületése. Ennek értelmében 2020. január 1-jétől 600-ról 800 főre emel-
kedik az a határ, ameddig normatíva igényelhető a falugondnoki szolgálat fenntartására. 2022-ben pedig 
ezer fő lesz. „Bízom benne, hogy nem állunk meg 2022-ben sem, hiszen a néhány ezres településeken is 
bőven szükséges a szolgáltatás.”

Az előadás végére még egy bejelentés jutott: „ez ugyan nem jogalkotási kérdés, de éves szinten 200-300 új 
busz beszerzésére forrást tudunk biztosítani” – tájékoztatta a hallgatóságot a kormánybiztos.
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ÖNKORMÁNYZATI JOGESETEK ÉS A GDPR
Kelemen Bíborka előadása

Az önkormányzatoknak nehéz megfelelniük a GDPR előírásainak, hiszen rengeteg kötelezettséggel 
járó közfeladatokat látnak el, és ezek nagyon sokrétű adatkezeléssel járnak. A felkészülés időszaka 
véget ért, már több mint egy éve a folyamatos megfelelés a kihívás – emelte ki Kelemen Bíborka, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatvédelmi szakértője.

Mit is vár el a hatóság az adatkezelőktől?

Nyitásul a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2018. évi beszámolójára és a honlapra 
folyamatosan felkerülő határozataira hívta fel a figyelmet, mert ezekben benne van az európai általános 
adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR rendelkezéseinek értelmezése és az, mit is vár el a hatóság az egyes 
rendelkezések kapcsán az adatkezelőktől.

Két nagyon fontos dolognak kell megfelelniük: az alapelveknek, a tovább annak, hogy az adatkezelésnek 
legyen megfelelő jogalapja.

Az alapelveknek való megfelelés

A GDPR számos alapelvet határoz meg az adatkezelők számára: átláthatóság; célhoz kötöttség; adattaka-
rékosság; pontosság, helyesbítéshez való jog; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; meg-
felelés + a megfelelés igazolása. Ezek közül a szakértő kiemelten szólt az adattakarékosság elvéről. Az infó-
törvényben még a szükségesség elvének nevezték – jegyezte meg.

Az adattakarékosság elve azt jelenti, hogy az adatkezelő által csak olyan személyes adat kezelhető, amely 
a cél elérésére alkalmas. „Ez annyira fontos alapelv, hogy beépítésre került a jogalapokba is” – fejtegette. 
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Az önkormányzatok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. A jogalapok szerint 
a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az a közhatalom gyakorlásához vagy a közérdekű feladat 
ellátásához szükséges. Ha tehát olyan adat kezelésére kerül sor, amely nem szükséges ehhez, ott a jogalap 
és az alapelv egyaránt sérülhet.

Példaként azt a jogesetet hozta, amikor egy bérlakáspályázat során az önkormányzat úgy gondolta, figye-
lembe veszi azt is, van-e valamilyen ingatlanon fennálló vagyoni értékű joga a pályázóknak. Ennek igazolá-
sára bekérte a vonatkozó szerződés másolatát. Mivel egy ilyen irat nagyon sok személyes adatot tartalmaz, 
nemcsak azét, akinek a vagyoni értékű joga van, hanem például az ingatlan tulajdonosáét, esetleg más 
jogosultakét, továbbá azt is, hogy ez a vagyoni értékű jog ingyenesen lett alapítva, vagy ellenérték fejében 
stb. Ezek mind olyan adatok, amelyek nem voltak szükségesek annak megállapítására, hogy áll-e fent ilyen 
jog, vagy sem. A hatóság meg is állapította az adattakarékosság (szükségesség) elvének sérelmét.

A korlátozott tárolhatóság elvéről elmondta: ez azt fogalmazza meg, hogy nem lehet a végtelenségig 
kezelni a személyes adatokat. Az önkormányzatok számára annyiból könnyebbséget jelenthet ennek a 
megítélése, mivel a közfeladatot előíró jogszabály és ehhez az adatkezelést előíró jogszabály –  jó eset-
ben – meghatározza, mennyi ideig szükséges ezen adatok kezelése. Ám előfordulhat, hogy a jogalkotó 
ezt elmulasztja szabályozni. Ebben az esetben az önkormányzatnak háromévente felül kell vizsgálnia ezen 
adatkezeléseket. Ezt dokumentálni kell, és tíz évig megőrizni, a hatóság kérheti ezek bemutatását. A hely-
zetet tovább bonyolítja, hogy mindeközben figyelemmel kell lennie az iratkezelési elvekre: mikor selejtez-
hető egy irat, mikor kell átadni a levéltárnak, mi az, ami maradandó értékű.

A jogalapoknak való megfelelés

Szólt az alapelvek és a jogalapok szoros összefüggéséről: a jogalapok tekintetében is figyelembe kell ven-
ni az alapelveket. Ugyanis „hiába van jogalapom, ha nem felelek meg az alapelveknek, abban az esetben 
jogellenes lesz az adatkezelés. Viszont ha nincs jogalapom, akkor szóba se kerülhet az, hogy jogszerűen 
kezelek személyes adatot” – magyarázta.

A célhoz kötöttség és a szükségesség elvének akkor van különös jelentősége, amikor a közfeladat telje-
sítéséhez szükséges adatkezelést ugyan előírja a jogszabály, viszont nem határozza meg azt, hogyan kell 
kezelni az adatokat. „Ilyennel találkoztunk, amikor egy viszonylag régi jogszabály megállapít egy közfela-
datot, de fel sem merült a jogalkotóban – mondjuk 1994-ben –, hogy egyébként ehhez a feladathoz szük-
séges lenne adatkezelés. Azóta azonban a technológia folyamatos fejlődése elkerülhetetlenné tette ezt. „

Ilyenkor magunknak az önkormányzatoknak, illetve az adatkezelőknek kell kitalálniuk, hogyan is határoz-
zák meg az adatkezelés célját, milyen mély az az adatkör, amely szükséges.

A különleges adatok kezeléséről szólva emlékeztetett: a különböző támogatások, segélyek kapcsán 
gyakran előfordul, hogy egészségügyi adatokat kell kezelniük az önkormányzatoknak. Ezek esetén szük-
séges mind a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének és a 9. cikk (2) bekezdésének való megfelelés is: tehát együt-
tesen alkalmazandók. A közfeladat ellátása, közhatalom gyakorlása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 
– során jellemzően a 9. cikk (2) bekezdés g) pontjára kell hivatkozni, ez a kiegészítő jogalap.

Az érintetti kérelmek teljesítése egy hónapos határidővel

Az érintetti kérelmek teljesítésével kapcsolatban érkezik a legtöbb panasz a hatósághoz: az adatkezelő 
nem megfelelően tájékoztatott, nem megfelelően bírálta el a kérelmet, vagy el se bírálta. A főszabály sze-
rint egy hónap van ezeknek a kérelmeknek a teljesítésére, ez bizonyos esetekben meghosszabbítható to-
vábbi két hónappal. Erre egyébként nagyon ritkán szoktak hivatkozni az adatkezelők.

Hogyan tudja az adatkezelő elősegíteni az érintetti kérelmek teljesítését? Például úgy, hogy az önkormány-
zat létrehoz egy adatvédelmi kérelmek benyújtására dedikált email-címet. Lehet formanyomtatványokat 
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is alkalmazni. Viszont nagyon fontos, hogy ezek használata nem tehető kötelezővé. Tehát ha valaki mégis 
az ügyfélszolgálat email-címére küldi el a kérelmét, akkor azt nem lehet arra hivatkozással elutasítani, vagy 
késedelmesen megválaszolni, hogy nem a megfelelő csatornán nyújtotta be.

Az érintetti jogok – fontos az előzetes tájékoztatás

Az érintetti jogok (tájékoztatáshoz való jog; hozzáféréshez való jog + másolat kiadása; helyesbítéshez való 
jog; törléshez való jog; adatkezelés korlátozásához való jog; tiltakozáshoz való jog) közül a tájékoztatás-
hoz való jogot emelte ki. Ennek az a lényege, hogy az érintettek előzetesen, az adatkezelés megkezdését 
megelőzően kapjanak általános tájékoztatást arról, hogyan történik adataik kezelése, mi a célja, jogalapja, 
mennyi ideig tart, hogy fel tudják mérni, milyen hatással lesz ez a magánszférájukra.

Az adatvédelmi incidenseket jelenteni kell a NAIH-nak

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jog-
ellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy 
azok jogosulatlan közlését jelenti. Tipikus példája, amikor a személyes adatot tartalmazó pendrive elveszik, 
ellopják a laptopot, téves címre küldik a levelet vagy az önkormányzati képviselő-testület valamelyik tagja 
szabadon bejár az irattárba, és minden irathoz hozzáférhet, olyan személyes adatokhoz is, amelyekre nem 
voltak szükségesek a feladatai ellátásához.

Az adatvédelmi incidenseket a tudomásszerzést követő 72 órán belül be kell jelenteni a hatóságnak. Ezt a 
NAIK honlapján található rendszeren keresztül, esetleg e-mailen lehet megtenni. Az incidensekről nyilván-
tartást kell vezetni. Ebben egyébként azoknak az eseteknek is benne kell lenniük, amelyekről úgy gondolta 
az adatkezelő, hogy csekély jelentőségük miatt nem szükséges jelenteni a hatóságnak (például betörtek 
egy óvodába, és hozzáférhettek az üzenőfüzetekhez).

A közérdekű bejelentő adatainak védelme kiemelt kötelezettség

Egy friss hatósági ügyet ismertetve elmondta: valaki közérdekű bejelentést tett egy önkormányzathoz, és 
ezt egy az egyben továbbította a hivatal a vizsgált szervhez, az pedig elbocsátotta a közérdekű bejelentőt, 
merthogy a munkavállalója volt. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy ilyen és hasonló esetek ne fordulhas-
sanak elő! Természetesen a személyes adatok és egyéb beazonosításra alkalmas elemek (például nyelvi 
elemek) kitakarásával továbbítható az eredeti panasz. Ha ez nem lehetséges, meg kell mondani, hogy nem 
adható ki az eredeti bejelentés.

Ennek a másik oldala, amikor az önkormányzat illetékes a bejelentéssel kapcsolatos eljárásban. Ebben az 
esetben arra kell figyelni, hogy korlátozzák a bejelentő személyes adataihoz való hozzáférést, hogy ahhoz 
ne juthasson hozzá bárki. Arra különösen figyelni kell, hogy a nyilvános képviselő-testületi ülésen ne a pa-
naszt tevő nevével és egyéb személyes adataival kerüljön megvitatásra. Vagy ha mégis így történt, akkor 
legalább a nyilvános jegyzőkönyvbe ne kerüljön bele.

Végezetül arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, ha bármilyen állásfoglalás-kérésük vagy kérdésük van, 
sikerrel fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, már csak azért is, mert 
az önkormányzatoktól érkező beadványokat kötelesek megválaszolni.
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEI – JÖVŐKÉP
Fekete Katalin előadása

A korábbi gyakorlat szerint az EU-s támogatások nem az adott térség hiányait kezelték, hanem ami-
kor megjelent a forrás, a térség megpróbált hozzá célt találni - mutatott rá Fekete Katalin kutató. 
A közigazgatási szakember felhívta a figyelmet: az új szemlélet ma már az, hogy a profittal szemben 
a fenntarthatóságot kell preferálni.

A szakértő bevezetőjében elmondta, hogy a korábbi gyakorlat szerint az EU-s támogatások nem az adott 
térség hiányait kezelték, hanem amikor megjelent a forrás, a térség megpróbált hozzá célt találni. Az új 
szemlélet ma már az, hogy a profittal szemben a fenntarthatóságot kell preferálni.

A Lisszaboni Szerződés új eleme a területi kohézió erősítése, a határmenti és régiómenti együttműködés 
előnyben részesítése. A transznacionális együttműködések erősítése több országon átívelő közös munká-
kat, fejlesztéseket, kulturális és gazdasági kapcsolatokat generál.

Fekete Katalin ismertette a fennálló nehézségeket is, amelyek a földrajzi elszigeteltség, az eltérő jogi és 
közigazgatási környezet, a nyelvi nehézségek, a kompetencia hiány, a munkalehetőségek hiánya tekinte-
tében vannak jelen.

Kapcsolattartó pontokat kell létrehozni

2006-ban létrejött az Európai Területi Társulás (EGTC), amely intézményi keretet ad, jogképes és saját költ-
ségvetéssel bír az együtt munkálkodás keretein belül. Az EU támogatása ez ügyben tehát összekapcsolt-
ságot hozott, pénzügyi, intézményi és jogi háttér szempontjából. A projektek el is indultak, de még sok 
megoldandó feladatuk van, a bilateriális körülményekből adódó eltérésekkel, standardokkal vannak még 
problémák – mutatott rá az esetleges komplikációkra a kutató.



 W W W. O P H - C S O P O R T. H U  |  1 5

A jogi környezet javítására az Unió létrehozta az ECBM-t, a kohéziós rendeletcsomagot. Célja, hogy a ha-
tártérségben a fejlesztések gátját képező jogi és közigazgatási akadályokat kormányzati szinten tudják 
kezelni. Előírja, hogy a sikeres projektmegvalósítás érdekében kapcsolattartó pontokat kell létrehozni.

Az EU Strukturális és Kohéziós Alapjainak keretében a tagországok számára elérhető uniós források elosz-
tásáról minden esetben monitoring bizottság dönt, amelyben a helyiek is szerepet kapnak. A vezető part-
ner elv, hogy az eredményes megvalósítás érdekében az adott projektben maguk közül felelőst jelölnek 
ki – vázolta az előremutató lépéseket Fekete Katalin.
A támogatható területek elsősorban a közlekedés, infrastruktúra, minőségi foglalkoztatás, turizmus, kör-
nyezetvédelem, vízgazdálkodás, egészségügyi kezdeményezések, KKV-k, kulturális örökségek megőrzése 
kategóriájába tartozik. Az Európai Területi Együttműködés (ETE) 2021-2027-re előirányzott programjában 
részletes pályázati leírások szerepelnek. A szakpolitikai célkitűzések főleg az adminisztratív kapacitásfej-
lesztés, az innováció, a fenntarthatóság és az infrastruktúra területére fókuszálnak – informálta a hallgató-
ságot a lehetőségekről a szakértő.

Magyarország lakóinak 70 százaléka él határtérségben

Fekete Katalin beszámolt arról is, hogy Magyarország 4 program tekintetében irányító hatóság. Az EU-ban 
jogerősen bejegyzett 68 ETT közül 24-nek vannak magyar tagjai (40%), 19-nek a székhelye is hazánkban 
található (32%). A magyar-szlovák szakaszon van a legtöbb együttműködés. Magyarország lakóinak 70 
százaléka él határtérségben, tehát számunkra nem elhanyagolható a társulások jól funkcionálása.

Az ECBM-ben a határon átnyúló mechanizmus két fő intézkedéstípust tartalmaz: kötelezettségvállalást a 
projektszintű beavatkozásra, valamint a jogszabályi módosítások lemenedzselését. Előnyei, hogy azonnali 
megoldást tud kínálni a kapcsolattartó pontokon és a tervezhetőség a stratégiai fejleszthetőség irányába 
lendítheti a határ menti fejlesztéseket.

A jó tervezés, a stratégiai irányok kijelölése, az erős koordináció nagy segítség a kormányzat számára, ösz-
szességében biztató a jövőkép – zárta előadását a Külgazdasági és Külügyminisztérium kutatója.
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETE
Zöld-Nagy Viktória kutató előadása

Az Európai Unió helyi önkormányzatokat érintő tevékenysége: az európai közösségi jog, a tagálla-
mok közigazgatása, a tagállamok hatáskörébe tartozik – mutatott rá Zöld-Nagy Viktória. A közigaz-
gatási szakember elmondta: jelenleg hangsúlyos eltolódás tapasztalható a gazdasági kohéziótól a 
területi kohézió irányába.

Egy KÖFOP kutatási programot alapul véve a szakértő ismertette a helyi önkormányzatok működésével 
foglalkozó nemzetközi szervezetek három nagy csoportját. Bemutatta, hogy vannak tudományos jellegű 
nemzetközi szervezetek, ilyen pl. a Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet, a Helyi Autonómia Eu-
rópai Kutatócsoportja és a Helyi Autonómia Obszervatórium. Ezeknek a szervezeteknek a helyi önkor-
mányzatiság továbbfejlesztése a célja. Vannak továbbá az önkormányzatisággal tudományos jelleggel 
foglakozó szervezetek, és vannak kormányközi szervezetek, illetve szakmai- érdekképviseleti tevékenysé-
get végző szervek.

A vizsgált szervezetek az Európa Tanács, az Európai Unió, valamint az OECD, az Európai Települések és Ré-
giók Tanácsa és az önkormányzati világszövetségként működő United Cities and Local Governments.

Az Európa Tanács feladatai

Zöld-Nagy Viktória elmondta, hogy a kormányközi szervezetek közül leginkább az Európai Unió és az Eu-
rópa Tanács munkájával foglalkozott behatóbban. Az Európa Tanácsnak 47 ország a tagja. A legfőbb dön-
téshozó szerve a Miniszterek Bizottsága, amely elfogadja az Európa Tanács szakpolitikáit, költségvetését, 
munkaprogramját. A Raportőri csoportok minden önkormányzatokat érintő témát előzetesen megvitat-
nak, mielőtt a Miniszterek Bizottsága elé kerül. Fontos szervezetek még a Parlamenti Közgyűlés, amely a 
parlamenti tagállamok erőviszonyai alapján delegált képviselőkből áll. A Helyi és Regionális Önkormány-
zatok Kongresszusában a választott önkormányzati képviselők vesznek részt, és a sokak által ismert Emberi 
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Jogok Európai Bírósága is emblematikus szervezet. Az Európa Tanács működtetéséért a Főtitkár felel, aki 
egy sokrétű szervezetrendszer élén áll. Az Európa Tanács Demokrácia Főigazgatóságának feladata a Fő-
titkár támogatása, Miniszterek Bizottsága raportőri csoportjainak támogatása és 8 bizottság munkájának 
felügyelete. A szakértő felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy az önkormányzatokkal kapcsolatos munkát 
nemzetközi egyezmények szabályozzák: pl. Helyi Önkormányzatok Nemzetközi Kartája, a Madridi Kerete-
gyezmény és ennek kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kar-
tája. A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusához tartozik a Helyi Önkormányzatok Kamarája, 
Régiók Kamarája. A három önálló bizottságból az egyik a Monitoring Bizottság, amely a tagállamokban 
folytat rendszeres, általános jellegű vizsgálatokat.

Zöld-Nagy Viktória röviden bemutatta a Kongresszus működését, kitérve a fontosabb ajánlások megfo-
galmazására. A Miniszterek Bizottsága ajánlásokat, határozatokat hoz, évente üléseznek, de a helyetteseik 
hetente találkoznak Strassbourgban.

Az Európa Tanács Önkormányzati Szakértői Központja 2006 óta működik: 20 eszközt dolgozott ki a demok-
ratikus részvétel, jó kormányzás, humán erőforrás és vezetés, intézményi kapacitás, a közszolgáltatások 
minőségének javítása, helyi közpénzügyek, a területi és határon átnyúló együttműködésekben – nyújtott 
betekintést a szervezeti felépítésekbe a kutató.

Az Európai Unió helyi önkormányzatokat érintő tevékenysége

Az Európai Unió helyi önkormányzatokat érintő tevékenysége: az európai közösségi jog, a tagállamok köz-
igazgatása, a tagállamok hatáskörébe tartozik, jelenleg hangsúlyos eltolódás van a gazdasági kohéziótól 
a területi kohézió felé. A Lisszaboni Szerződés egyik nagy vívmánya, az alapvető jogok erős védelme és 
hogy kifejezetten elismeri a helyi és regionális autonómia elvét. Kohéziós politika lényege a partnerségi 
megállapodások megkötése, Európai Területi Együttműködési Programok létrehozása, működtetése, azaz 
a „varratmentes” Európa megteremtése. A határokon átnyúló Európai Területi Együttműködési Társulások, 
amelyek helyi és regionális kihívásokkal foglalkoznak, a jövőben erősen fókuszban lévő és fejlődő szerve-
zetek – zárta előadását Zöld-Nagy Viktória.
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A PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN VAN A KIS TELEPÜLÉSEK SIKERE
Aladics Sándor,  az OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatóhelyettese

Az önkormányzat a helyi vállalkozások és a pénzintézet közötti sikeres együttműködés lehet a zá-
loga annak, hogy a kisebb települések is megefelelően tudjanak fejlődni – állapította meg Aladics 
Sándor, az OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatóhelyettese az OrientPress Hírügynökség a helyi ön-
kormányzatok lehetőségeiről szóló konferenciáján. 

Egy – az önkormányzat, a helyi vállalkozások és a pénzintézet közötti - sikeres együttműködés szükséges 
annak érdekében, hogy azok a kisebb települések is, ahol nincs elég szakmai erő, sikeresen tudjanak fej-
lődni – mondta OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatóhelyettese. Aladics Sándor ismertette: az OTP auditálja 
a települési fejlesztéseket, és annyi hitelt igyekszik nyújtani, amennyi a sikeres megvalósításhoz szükséges. 
Nagyon sok önkormányzatnak segítenek a saját erő forrás kiegészítésében, és ha kell, biztosítják a szük-
séges saját erőt is, vagy az áremelkedések miatti többletkiadásokhoz szükséges fedezetet – tette hozzá.

A szakember rámutatott: sok esetben a településeken működő vállalkozások is hasonló problémákkal 
szembesülnek. Egy települési fejlesztés önmagában csak uniós pénzekből, vagy csak helyi pénzekből ne-
héz, kellenek hozzá a helyi vállalkozások pénzei is. Olyan komplex fejlesztéseket finanszíroz szívesen az 
OTP, ahol az önkormányzat települési környezetet fejleszt, infrastrukturális beruházásokat hajt végre, a 
helyi vállalkozások pedig beruházásokat hajtanak végre. Itt lehet összehangolt, akár klaszter típusú fejlesz-
tésekben gondolkodni, melyekhez az pénzintézet szívesen kapcsolódik – fogalmazott.

Határokon átívelő segítség

Az ügyvezető igazgatóhelyettes kitért arra is, hogy az OTP Ausztria kivételével valamennyi környező 
országban jelen van. Nemcsak anyagilag képesek segíteni a határon átnyúló gazdasági tevékenysé-
geket, hanem az üzleti tervek értékelése kapcsán is. Lényegében tanácsadási segítséget is tudunk 
nyújtani – közölte.
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A pénzintézet közel 2400 önkormányzatnak és vállalkozásaiknak vezeti a számláját, és ez már önmagá-
ban is egy jelentős támogatása a szektornak – mutatott rá Aladics Sándor, hozzátéve: jelentős a betéti 
állomány, illetve több mint 60 milliárdnyi hitelt nyújtottak az elmúlt időszakban az önkormányzatoknak 
fejlesztésekre, beruházásokra.

Ez egy növekvő együttműködés, melyben az uniós pénzeket is sikerült elérni. Az állami, az önkormányzati, 
valamint a bankforrások együtt egy jelentős gyorsulást adhatnak a gazdasági növekedésnek – foglalta 
össze a szakember.
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JÓ ÖTLETEKHEZ MINDIG VAN FORRÁS

Magyarország településszerkezetében nagyon sok a túlélésért küzdő apró falu. Számukra az jelent-
het megoldást, ha mikrotérségi szinten összeállnak, és közösen valósítják meg terveiket. Ezt java-
solták a konferencia kerekasztalának szereplői.

A résztvevők Aladics Sándor, az OTP Bank ügyvezető igazgatóhelyettese; Fekete Katalin, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium kutatója; Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 
főtitkára; Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke, valamint Vargáné Kaiser Katalin, Nagyve-
nyim polgármestere. A moderátor Kecskés Noémi újságíró volt.

Aladics Sándor: az élhető település az OTP programjában is szerepel

Az OTP Bank ügyvezető igazgatóhelyettese az önkormányzatokkal való kapcsolatukról szólva felidézte: 
már 70 éve vannak a piacon. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sokáig csak az OTP vezetett tanácsi meg önkor-
mányzati számlát, de ebben még ma is 60 százalék fölötti a piaci részesedésük. Hitelben pedig 40 százalék 
fölötti, és betétben is majdnem elérik az ötven százalékot. „Tehát van közös platform.”

A kapcsolat egy másik fontos eleme – „köszönet érte ezen a helyen is a TÖOSZ-nak” – : az uniós terület-
fejlesztési források kihelyezésének segítése közös programokkal, a különböző térségekbe szervezett ön-
kormányzati fórumokkal. Elmondta azt is, mivel az uniós fejlesztési forrásokhoz a vállalkozásoknak és az 
önkormányzatoknak kevés a saját erejük, „az OTP-nek meg van pénze, igyekszünk erőforrásokat biztosítani 
a beruházásaikhoz”.

Az élhető település az OTP programjában is benne van – tette hozzá, hiszen ha lakossági és vállalati ügyfe-
leik számára segítenek megteremteni a helyi lehetőségeket, az növeli az ottani gazdaságot is, és az adott 
településen biztosít jobb életfeltételeket.
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Hogy a konkrét segítség miből áll? „Mi számolni tudunk, és kiszámoltuk, hogy az összes területfejlesztési 
támogatás kihelyezéséhez – voltak áremelések, kapacitásproblémák stb. – mintegy 200 milliárd többlet-
forrás kellene. Ezt úgy orvosoljuk, hogy közreműködünk a fejlesztések optimalizálásában, továbbá ha egy 
polgármesternek nincs elég forrása mondjuk a közbeszerzés elindításához, hitelígérvényt adunk számára. 
Tehát mi egy rugalmas, üzleti alapú, de mégis az önkormányzati működést támogató konkrét szolgáltatá-
sokat nyújtunk.

Az OTP az összes jelentős településen jelen van „a mobil bankároktól a digitalizálásig”, beépültek a helyi 
közéletbe. Amennyire lehetőségeik engedik, támogatják is a különböző rendezvényeket, „szociális dolgo-
kat” is felkarolnak. Meglátása szerint olyan együttműködésnek kell kialakulnia egy járási székhely és az 
ottani OTP-fiók között, hogyha valamit elterveznek, azt a bank a sajátos eszközeivel segíteni tudja. Ne azzal 
szembesüljenek az ott élők – akár a lakosság, akár a vállalkozások –, hogy terveik megvalósításához nincs 
forrás. „Jó ötletekhez mindig van forrás”. Az OTP egyre inkább betölti a tanácsadó bank szerepet, a vállalko-
zói és a lakossági oldalon is – emelte ki.

A jövő lehetőségeiről elmondta: egy 300 fős település adóerő-képességét „nagyon erős matematikai logi-
kával lehet csak hitelképességre konvertálni”. Azt reméli, hogy a következő uniós ciklusban „kritikus tömegű 
adóerő-képességgel bíró, vagy piacképes elgondolásokkal, fejlesztési tervekkel jelentkező önkormányzati 
közösségekkel is jobban találkozunk”. Ma is vannak ilyenek, akik saját maguk létrehozzák fejlesztési közös-
ségeket, de inkább az erős önkormányzatok finanszírozása és fejlesztése folyik, és valószínűleg ez lesz a 
jövőben is – tette hozzá.

Ugyanakkor bízik abban, hogy a kistelepülési térségekben is lesz módjuk a fejlesztéseket felkarolni, akár 
a helyi vállalkozói oldalról. Hiszen úgy is lehet egy települést fejleszteni, hogy a vállalkozásaik erődödnek, 
mivel ezzel az önkormányzati adóbevételek is növekednek. Az OTP így áttételesen is patronálhatja a tele-
pülési önkormányzatokat.

Gyergyák Ferenc: évi 400 milliárdot igénylő feladatcsomagot tettünk le

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) főtitkára a nemrég lezajlott 30 éves jubi-
leumi küldöttgyűlésükről – ahol megfogalmazták az önkormányzati rendszerre vonatkozó elvárásaikat – 
elmondta: 2011 óta, amikor életbe lépett az önkormányzatok új feladatfinanszírozási rendszere, olyan 
alapvető változások történtek, hogy „muszáj ehhez hozzányúlni. Ehhez kértük a finomhangolást”.

A 2020-as költségvetési törvény tervezetét tanulmányozva úgy látja, „elég sok” javaslatuk bekerült. Ezt per-
sze egyedül nem érték volna, ha nincs mellettük a másik hét önkormányzati érdekszövetség meg a jegyzők 
szövetsége – hangsúlyozta.

Nagyon komoly feladatuknak tartják – „bár azt mondjuk, mi a polgármestereket képviseljük, de hivatal nél-
kül nincs polgármester” – a köztisztviselői bérrendezés megoldását. A költségvetési törvény tervezetében 
most már látszik a fedezete annak, ami tavaly pályázati alapon működött.

Szeretnék rendezni az orvosi ügyelet kérdését is, továbbá azt az évi 400 milliárd forrást igénylő feladat-
csomagot megoldatni – köztük az úthálózatra vonatkozókat is –, amit a magyar falu programban a TÖOSZ 
munkacsoportja megfogalmazott. A dokumentum teljes terjedelmében letölthető a TÖOSZ honlapjáról – 
ajánlotta a hallgatóság figyelmébe.

Az apró falvak lehetőségeiről kifejtette: saját adóbevétel híján a túlélésükért küzdenek. Csak az nyújthat 
megoldást, ha mikrotérségi szinten összeállnak, és közösen valósítják meg terveiket. „Szerencsére már 
kezdjük leküzdeni a közös tanácsok lidércét.”

A térségi működés másik lényeges momentumának nevezte a partnerséget és az egymástól való tanu-
lást. A legjobb önkormányzati gyakorlatok programot 2008 óta viszik a Faluszövetséggel, a Magyar Önkor-
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mányzatok Szövetségével és az Európa Tanács egyik szervezetével, június 28-án lesz az ez évi záró konfe-
renciájuk. „Itt tényleg arról van szó, hogy ismerjük meg egymást. Nem kell feltalálni a spanyolviaszt, azt kell 
megnézni, nálunk működik-e.”

Tóth János: a jegyzők most is ki vannak téve a politika széljárásának

A Jegyzők Országos Szövetségének elnöke kérdésre válaszolva elmondta: több új feladatot is el kell látniuk 
el, de az is igaz, hogy 2013 óta kötelezettségeik egy része átkerült a járási hivatalhoz, ily módon azért még-
iscsak csökkentek a tennivalóik, amelyeket „természetesen kisebb hivatallal látunk el”.

A „munkaterületükről” kifejtette: az a szám, hogy 2887 település ötezer fő alatti, önmagában nem jelent 
„eget rengető dolgot”. Ha viszont azt nézzük, hogy több mint 1500 település ezer fő alatti, akkor „ez már 
sokkal beszédesebb szám”. Minél kisebb egy település, annál kevésbé valószínű, hogy ott főállású polgár-
mesterek dolgozzanak. Mondhatni, hogy ott a főállású jegyző „egyfajta módon a település működtetője, 
menedzsere. Ezért is mondogatom mindig, hogy egy jó polgármester mellé jó jegyző kell, mert ő van 
mindennap a településen”.

Természetesen az is nagyon érdekes kérdés, hogyan lehet mondjuk 8-10 településnek, amelyek egy-egy 
közös hivatalhoz tartoznak, olyan jegyzője, aki mindegyik életében jelen tud lenni. Merthogy erre is van 
példa Borsodban, de akár Somogyban, Zalában. Ráadásul nagyon sok olyan egészen kicsi település is van, 
amelyek esetében a kétezer fő még 8-10 település esetében sem jön össze.

Szólt arról is, hogy a jegyzők ahogy korábban, most szintén ki vannak téve a politika széljárásának. „Ko-
rábban is azt állítottam, és ez akár nyomon is követhető, amikor először írtam a jegyző és a polgármester 
viszonyáról, hogy ha jó a kapcsolat polgármester és jegyző között, akkor teljesen mindegy, akár a képvise-
lő-testület, akár a Kormányhivatal, akár a polgármester a kinevező szerv, mert akkor úgyis jól fog működni 
minden. Ha nem jó a viszony, ugyanez szintén mindegy, mert nem fog működni a rendszer.”

A képviselő-testületek és a polgármesterek – „kisebb településekről beszélek” – a legtöbb esetben öröm-
mel veszik az aktív jegyzők segítségét, de vannak olyan helyek is, ahol megpróbálják visszafogni őket, mert 
konkurenciát látnak bennük.

Vargáné Kaiser Katalin: hosszú távon elkerülhetetlen a saját bevételek növelése

Nagyvenyim polgármestere arról beszélt, hogy településük milyen hátránnyal indult el az önkormányzati-
ság útján, és hogyan találtak megoldást a gondjaikra.

A Dunaújváros melletti község külterületén működik a pálhalmai börtön és fogház. Az országos bün-
tetés-végrehajtási rendszer részét képező intézmény iparűzésiadó-mentesen gazdálkodik. „Nagyon jó 
együttműködésben vagyunk egymással, ahol tudjuk, segítjük egymás munkáját, ez azonban semmit sem 
változtat azon a tényen, hogy a külterületeink körülbelül 70-75 százalékát művelő gazdálkodásból nekünk 
semmi fajta adóbevételünk nincs.” Ez még azzal a helyzettel is párosul, hogy rendszerváltáskor az önkor-
mányzat nem kaphatott olyan vagyont, amellyel gazdálkodni lehetne. (Dunaújváros környékén voltak a 
ciszterci rend birtokközpontjai, ezek azonban Mezőfalvához és Előszálláshoz kapcsolódtak, mivel Nagyve-
nyim ezeknek csak a kiszolgáló területe volt.)

Így állt össze az a helyzet, hogy nagyon kicsi Nagyvenyim iparűzésiadó-ereje, a kialakult település struktú-
ra pedig nem teszi lehetővé új területek gazdálkodásba vonását.

Abban, hogy az elmúlt öt évben mindez nem realizálódott hátrányként, az az önkormányzati hivatali ap-
parátus „szakszerűségének következménye, amely a gazdasági hatékonyság irányába terelte a mi rendsze-
rünket. Valóban egy csomó évtizedek óta fennálló problémát sínre tudtunk tenni, vagy meg is oldottunk. 
Köszönhetően egyébként az OTP együttműködésének is”. Egészségügyi beruházásokat, köz- és belterületi 
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útfejlesztéseket hajtottak végre, valamint részesedtek a települést átszelő 6219-es jelű út felújításának első 
üteméből.

A gyermeklétszám-növekedés „édes terhéből” fakadó iskolabővítési feladatot is megoldották egy „jó hú-
zással”: az iskolában lévő Művelődési Ház és Könyvtár kiköltöztetésével. „Ez viszont azt is jelentette, hogy 
új épületeket kellett építenünk. Ehhez azért pénz kellett.”

Mint kifejtette, rövid távon teljesen mindegy, hogy támogatási forrásokat kapnak-e, vagy adóbevételt, de 
középtávon ez már egyáltalán nem közömbös. „Rövid távon az intézmények fejlesztésével hozzájárulunk 
a közérzet javulásához, ám hosszú távon meg kell teremteni a helyben maradás egyéb feltételeit is. Ennek 
útja a saját bevételek növelése: az elmúlt 15 év szabályozási környezete, az eredményorientáltság és a fel-
adatfinanszírozás egyértelműen afelé hajtja az önkormányzati szektort, hogy önellátásra való képessége 
növekedő tendenciát mutasson.”

Fekete Katalin: az ETT-k lábra álltak, kitalálták magukat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kutatója az önkormányzati együttműködés erejéről beszélt. Az Eu-
rópai Területi Társulások (ETT) fejlődéstörténetéből indult ki: „stabil együttműködés kell, ehhez olyan em-
ber, aki szívvel-lélekkel viszi. Természetesen szükségesek bizonyos kompetenciák, képzések és tudás, mert 
az elszigetelt térségekben általában ezek is hiányzanak”. Az ETT-k egy teljesen új, „faramuci helyzetben” 
indultak, senki sem tudta, mit kezdjenek vele. „Aztán szépen, lassan lábra álltak, kitalálták magukat. Ehhez 
kaptak szakmai segítséget is, egyfajta folyamatos képzést, de egymástól is átvették a jó példákat. Bízunk 
abban, hogy előbb-utóbb ezek az együttműködések önfenntartók lesznek, és képesek segíteni a közfel-
adatok ellátásában a forráshiányos területeken, főleg ha OTP-segítséget is igénybe tudnak venni.
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