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Búcsúszám
A TÖOSZ főtitkári munka egyik fontos, egyben folyamatos szellemi kihívást jelentő tevékenysége szorosan összefügg a szövetségünk
folyóiratának, az ÖNkormányzatnak a létével. A XXVI. évfolyamát jegyző újság készítésébe 1999 novemberétől folytam bele. Az
ÖNkormányzat alapító főszerkesztője, Aczél
Gábor mellett mint a kiadásért felelős vezető 110 lapszám létrejöttét követtem nyomon.
2009 májusától a folyóirat főszerkesztője Csiky Ildikó lett, ekkortól jelent meg a lap jelenlegi szerkezetében és formátumában. Ebben
az időben már aktív részvevője voltam a lapkészítésnek, mint a szerkesztők bizottságának elnöke. A 2012 decemberéig terjedő időszakban, Csiky Ildikó haláláig 25 szám jelent
meg közös munkánk eredményeként. Jó szívvel emlékszem erre az időszakra, a szerkesztőségben eleven, alkotó légkörű munka folyt,
az utolsó utáni pillanatig is csiszoltuk a megjelenő lapszám szövegeit.
Az elmúlt csaknem három és fél esztendőben már nem volt főszerkesztője a folyóiratnak, hanem vezetésemmel jelentek meg a negyedéves számok. Ebben az időszakban tizenöt
száma látott napvilágot az ÖNkormányzatnak. A folyóirat, amelynek legutóbbi tíz száma egyben a MANORKA-projekt lapjaként is
szolgált, nem maradt elkötelezett és hozzáértő munkatársak nélkül. Így együtt és külön is
köszönet illeti a szerkesztő Erdélyi Zsuzsát,
az olvasószerkesztő Szále Lászlót, a korrektor
Sörös Erzsébetet, a tördelő- és képszerkesztő
Gyapjas Zsuzsát, valamint a Szerif Kiadót vezető Klein Pétert. Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek az újság
létrehozatalában, akár szerzőként, akár kritikusként, akár témafelvetőként. Az ÖNkor-

mányzat több mint negyedszázada megjelenő számai úgy vélem, gazdag kutatási anyagot
biztosítanak – most és a jövőben egyaránt –
mindazok számára, akik mélyebb képet kívánnak szerezni a hazai önkormányzás korszakairól és helyzetéről.
A TÖOSZ folyóirata mint az érdekvédelmi
szervezetünk szócsöve értelemszerűen önkormányzati nézőpontból közölt írásokat, viszont
mindig lehetőséget kínáltunk és adtunk a kormányzati szereplők számára is álláspontjuk
megjelenítésére, valamint rendszeresen kitekintettünk az európai folyamatokra is.
Az ÖNkormányzatra a visszajelzések alapján
– az online média térhódítása ellenére – továbbra is szükség van. Visszatekintve az elmúlt évek
lapszámaira: bizonyára lehettünk volna harcosabbak, kritikusabbak és még sokszínűbbek.
Utólag mindig minden egy kicsit másként látszik, viszont állíthatom, hogy a folyóirat mindig
törekedett a szakszerűségre és tárgyszerűségre.
Reményeim szerint, nemcsak törekedtünk, hanem sikerült is ezt megvalósítanunk.
Mivel nyugdíjba vonulok, így az ÖNkormányzatért való felelősséget is átadom az
április 21-i küldöttgyűlésen kinevezett utódomnak, Gyergyák Ferenc főtitkárnak. Bízom
benne, hogy a folyóirat harmadik negyedévi
száma már az új főtitkár megújító szándékát fogja tükrözni, és lendületét, egyéniségét
is magán fogja viselni.
Kérem, olvassák és segítsék továbbra is Magyarország egyetlen, rendszeresen megjelenő,
nyomtatott önkormányzati érdekvédelmi folyóiratát, az ÖNkormányzatot.
Zongor Gábor, TÖOSZ főtitkár,
a szerkesztők bizottságának elnöke
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Tudósítás Veszprémből

MANORKA-projektzáró és TÖOSZ-küldöttgyűlés
Szerző: Tóth Karolina, a TÖOSZ elnökségi titkára

A MANORKA-projekt zárókonferenciáját és szövetségünk 2016. évi küldöttgyűlését 2016. április 21-én tartottuk a
veszprémi Megyeháza Szent István termében az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel”
projekt keretében. A küldöttgyűlést követően került sor a TÖOSZ Történelmi Városok és Települések Hálózata nemzetközi konferenciájára.
Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város
polgármestere, házigazdaként köszöntötte a
„királynék városában” a TÖOSZ-küldötteket,
a kormányzati képviselőket és a nemzetközi
résztvevőket, valamint minden jelenlévőt.
Elsőként Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
értékelte a Norvég Alap támogatásával megvalósított MANORKA-projekt legfőbb tanulságait. Elmondta, hogy az utóbbi években
rendszeressé vált, hogy a TÖOSZ éves küldöttgyűlését együtt szervezik meg nemzetközi pályázatokat záró szakmai konferenciákkal.
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Ez a gyakorlat azért is nagyon eredményes,
mert a külföldi partnerek által alkalmazott jó
megoldásokról, módszerekről, sikerekről és
kudarcokról hallva lényegesen könnyebb megfelelő példákat gyűjteni a hazai mindennapi
gyakorlatokhoz, valamint értékelni együttműködéseket.
Az idei szakmai konferencia a Norvég
Alap támogatásával megvalósított MANORKA-projekt záró eseménye volt. A több mint
30 hónappal ezelőtt elkezdett projekt sokrétű módon járult hozzá a magyar önkormányzatiság kapacitásának fejlesztéséhez,
az önkormányzatközi, az érdek-képviseleti szervezetek, valamint az állami szervek,
civil szerveződések és szakszervezetek közötti együttműködéshez. Állítható, hogy a
MANORKA-projektnek köszönhetően erősödött az önkormányzati szféra, és erősödtek
az egyes szereplők közötti szakmai, de emberi kapcsolatok is.
A TÖOSZ közismert jelszava a szakszerűség és szolidaritás e projekt során is érvényesült. Szerencsére ebben a munkában aktívan
és nyitottan vettek részt a projektpartnerek,
így kiemelten a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága, valamint a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős
államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadal-
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mi felzárkózásért felelős államtitkársága, és
jól működtek együtt társadalmi szervezetek,
mint a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért, munkavállalói érdekképviselet és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.
Örvendetes ténynek nevezte az elnök, hogy
a közös munkában projektpartnerként kezdetektől részt vevő Magyar Faluszövetség és
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége mellett valamennyi országos önkormányzati érdekszövetség bekapcsolódott
a munkába, és megkezdődött az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának
megújítása. Az ÖNET önkormányzati oldala
teljeskörűen kinyilvánította együttműködési szándékát. Elsőként – a 2016. évre – társelnökké a TÖOSZ elnökét választották, így
szövetségünk vezetésével kezdődhet meg az
új, a korábbinál intenzívebb, megalapozottabb
és tervezhetőbb együttműködés kialakítása a
Belügyminisztériummal, valamint az egyéb
kormányzati szereplőkkel. Bízunk benne, hogy
a széles körű összefogással sikerül a jelenleginél hatékonyabb, hatásosabb és távlatosabb
érdek-képviseleti munkát kialakítani.
A működő párbeszéd, a tartalmi együttműködés rendszerét tapasztalhattuk és tanulmányozhattuk Norvégiában. Külön köszönet illeti a norvég testvérszervezetünket,
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a KS-t, annak munkatársait, akikkel szoros
együttműködésben sikerült széles körben erősítenünk az önkormányzás magyarországi
rendszerét. Elismerésünket fejezzük ki az életen át történő tanulás norvég szervezetének
és vezető munkatársainak is, mivel a VOX
hozzájárulásával sikerült az ország hét régiójában megalapozni ezt a munkát.
A záruló MANORKA-projekt tapasztalatai
alapján is állítható, hogy az állam és annak
szerves részét képező önkormányzati szféra
megújítása csak valamennyi érintett szereplő közös akaratával, és együttműködésével lehetséges. Mindannyian Magyarország javát
kívánjuk szolgálni. Nem feledhető el, hogy az
önkormányzatok teljessége alkotja hazánkat,
így nélkülünk, önkormányzatok nélkül nem
teljesíthető megnyugtatóan a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, tisztességes
és megfelelő minőségű kiszolgálása.
Schmidt Jenő előadásának második részében értékelte az önkormányzatok helyzetét

érdekvédelmi nézőpontból. Kitért arra, hogy
tavaly, Monoron megtartott rendezvényen
annak a reményének adott hangot: a következő esztendő legfőbb feladata a finomhangolás, a folyamatok gyakorlati megvalósításának elősegítése és az átalakítás, a további
államosítás lezárása. Most, amikor az önkormányzatok 2016 tavaszi helyzetéről szólt önkormányzati érdekvédelmi nézőpontból, azt
kellett megállapítania, hogy reményei nem
valósultak meg.
A polgármesterség sajátos helyzetével, a
polgármesteri javadalmazás ügyével évek
óta foglalkoztunk, de többnyire meglehetősen visszafogottan. Úgy gondoltuk, hogy a
helyi társadalom támogatottságát nem tudjuk ehhez elnyerni. Mára a helyzet jelentősen változott. Ma már az emberek széles köre sem érti, hogy miért bünteti a kormányzat,
az Országgyűlés az első számú településvezetők mintegy 80 százalékát. 2014. október
12-vel a polgármesterek 4/5-ének fizetése, jö-
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vedelme kisebb-nagyobb mértékben csökkent.
Miután valaki ismételten elnyerte a lakosság
többségének, sok esetben száz százalékának a
támogatottságát „jutalmul” drasztikus mértékben csökkent a javadalmazása. Szeretném
megjegyezni, hogy a polgármesterek nagyon
nagy többsége nem főállású politikus. A központi hatalom leértékelte a településvezetőket. Azt üzeni ez a fajta juttatás, hogy nem
végeznek értékes és értékelhető munkát a településvezetők.
Ez a megközelítés teljességgel elfogadhatatlan! Az átalakítás révén valóban kerültek el jelentős hatáskörök és feladatok az államhoz, viszont ez nem jelenti azt, hogy a polgármesterek
munka nélkül maradtak, sőt sok tekintetben
jelentősen nőtt a személyes közreműködés és
napi munkateher. Adódott ez egyrészt abból,
hogy növekedett a közfoglalkoztatás szervezésével és vezénylésével kapcsolatos munkateher, másrészt a kétezer lakos alatti településeken megszűnt a megszokott hivatali háttér és
szakmai támogatás. A 2013 januárja óta működő közös önkormányzati hivatali rendszerben
a nem székhely települések magára maradása
sok helyen jellemző. Ez azonban nem csupán
a székhely településen működő hivatal önzéséből, hanem a rájuk háruló, sok esetben teljesíthetetlen munkateherből adódik.
A polgármester sok helyen magára maradt,
csökkentett fizetéssel, a közfeladat ellátását
nem fedező költségtérítéssel, elérhetetlen pályázati lehetőségekkel, hivatali támasz nélkül
és növekvő lakossági igényekkel.
A polgármesteri javadalmazás kérdésének ésszerű, célszerű és igazságos megoldása már nem várhat sokáig. Ezt a tényt fel
kellene ismernie a kormányzó pártoknak,
ugyanis nélkülük nincs megoldás. A politikai pártok egymásra mutogatása sehova sem
vezet, ezért elkerülhetetlen, hogy hosszabb
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távra szólóan szülessen meg az új szabályozás, amely megfelel az első számú településvezetői tisztség súlyának, a végzett teljesítménynek és a viselt felelősségnek.
Az elnök hangsúlyozta: a polgármesterek
sokasága jelzi, hogy a saját jövedelménél fontosabbnak és mielőbb megoldandónak tartja az önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak fizetésének a kérdését. Jelenleg
önkormányzati alkalmazottnak lenni már
nem jelent karriert. Természetesen, ahol az
önkormányzat az egyedüli jelentős munkáltató, ott más a helyzet, de ezeken a helyeken
megfelelő felkészültségű és végzettségű munkatársat nem, vagy alig lehet találni, gondoljunk csak a pénzügyi területre. Az, hogy a települések többségénél nyolc éve nem történt
érdemi bérfejlesztés, és nem látni, hogy lenne belátható időn belül kormányzati szándék a változtatásra, így a munkavállalói érdekképviseletek sztrájk előkészülete érthető
és elkerülhetetlen.
Teljességgel elfogadhatatlan az a kormányzati hozzáállás, amely csak az állami alkalmazottakat preferálja, és az önkormányzati
munkavállalókat másodlagos közszolgáknak
tekinti. Az újabb lépés, amely a járási hivatali munkatársak számára új közszolgálati
kategóriát állít fel, és részükre bért fejleszt,
sem nem igazságos, sem nem méltányos. Hiszen a járásszékhelyeken dolgozó kollégáknak
van összehasonlítási alapja a kétféle hivatalban dolgozók létszámhelyzete és munkaterhe tekintetében.
Azzal egyet tudunk érteni – mondta a TÖOSZ elnöke –, hogy az állami rendszer alkotó
eleme az önkormányzati szféra, viszont ennek a megközelítésnek meg kellene jelennie
az önkormányzati szereplők anyagi és erkölcsi megítélésében is. Az önkormányzati körben széles körben ismertté vált Hatékony helyi
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közigazgatás című stratégiai elemzés elfogadhatatlan minősítéssel illeti a polgármestereket, jegyzőket, önkormányzati szereplőket.
Ezt a támadást a TÖOSZ elnöksége visszautasította, és megtette ismeretlen tettes elleni feljelentését a rendőrségen. Ehhez képest
április 19-én beterjesztették a T/10306. számú
törvényjavaslatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény módosításáról, amely lényegében a
későbbiekben az ASP-modulok bevezetése
után lehetővé kívánja tenni a teljes pénzügyi
rálátást az önkormányzatok felett. A rálátással nincs baj, de utána már csak egy pici ugrás
a felügyelet és a szabályozás. A beterjesztett
törvényjavaslat megítélésünk szerint kétharmados támogatottságot igényelne, ezért ha az
Országgyűlés ebben a formában egyszerű
többséggel elfogadná, akkor azt az Alkotmánybíróság előtt meg kívánjuk támadni.
Schmidt Jenő leszögezte: az önkormányzatok természetes partnerei és szövetségesei az állami szerveknek. Az önkormányza-
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tok nem alárendeltjei a központi és megyei
hivataloknak, hanem együttműködő társai.
Ugyanakkor ez a fajta egyenrangú partneri
együttműködés nem mindenkor érzékelhető. Sokszor hatalmi, függőségi viszonyt szeretnének kialakítani egyes állami szereplők.
Az önkormányzatok nélkül a kormányzati
célok és szándékok nem tudnak jól megvalósulni. A helyi demokratikus szerveződések
képesek a lakossági szolgáltatásokat megvalósítani még akkor is, ha nem ők a közvetlen
végrehajtásra kötelezettek. Nem feledkezhetnek meg a kormányzati szereplők arról, hogy
az igazi problémamegoldó képességgel az önkormányzatok rendelkeznek.
Az elnök a KLIK helyzetét értékelve kiemelte: nem az volt a baj, hogy az állam a pedagógus bérek tekintetében érzékelhető szerepet
vállalt, hanem az, hogy kiszakította az intézményt a helyi közösségből, az önkormányzati szövetből. A nagyobb lakosságszámú
önkormányzatok esetében meghagyta a fűtés, világítás, takarítás kötelmét az önkor-
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mányzatoknak, viszont nem tette lehetővé,
hogy befolyásuk legyen az intézmény takarékos, fenntartható üzemeltetésére. A kisebb
települések iskolái esetében pedig az önkormányzatok tevékeny, „önkéntes” hozzájárulása nélkül sok esetben nem lettek volna meg
a képzés fizikai feltételei sem. Kialakult egyfajta kettőség, aminek az eredménye az egymásra mutogatás rendszere. Pedig, ebben a
kérdésben a világos szervezettség, szakmaiság
és finanszírozás az egyedüli megoldás. A TÖOSZ-elnök felhívta a figyelmet arra, és kérte
az EMMI vezetését, hogy nyilatkozataikban
ne ócsárolják az önkormányzati rendszert a
2012 előtti fenntartás miatt. Ezekért a bajokért a mindenkori kormányzatok csak magukat okolhatják az elégtelen finanszírozás miatt. A nem létező pénzből nehéz fizetni. Most
vált igazán világossá mindenki előtt, hogy az
önkormányzatok előtt inkább le a kalappal.
Ők mindent megtettek azért, hogy működtetni tudják az oktatási rendszert. És legyünk
ebben egyértelműek. Kevesebből és hatékonyabban, mint ahogyan most működik.
Ugyancsak recseg-ropog a félig államosított
egészségügy. A meglévő struktúrák és működési, finanszírozási rendszerek központosítása nem tudja kezelni a problémát, hanem
részben konzerválja, mivel utólagos finanszírozási támogatásokkal egyes területek, részlegek átmenetileg megmenekülnek a csődtől,
de fenntartható, kiszámítható és átláthatóan
működő rendszer nem jött létre.
Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy
egy betegbiztosítási kassza van, és az nem
csak a kórházak finanszírozására szolgál.
Az önkormányzatokra nagy a nyomás háziorvos, járóbeteg szakrendelő, központi orvosi ügyelet témákban. Egyszerű átalakítások
sem történnek, pedig ezeket is folyamatosan kérjük.

Schmidt Jenő óvta a kormányzatot a további államosítási folyamatoktól. Mint mondta: ezért is jeleztük, hogy nem értünk egyet
a gyermekétkeztetés rendszerének államosításával, mint ahogy az egyre jobban terjedő ingyenesen nyújtott szolgáltatásokkal
sem. Miközben az állam szabályozás szintjén ingyen nyújt ételt, tankönyvet, kéményseprést, aközben az önkormányzatoknak kell
ehhez hozzájárulniuk saját fejlesztési forrásaikból, és az önkormányzatoknak kell kezelnie az ingyenességből eredő társadalmi
feszültségeket.
Ebben a folyamatban a kisegítő szerepre kárhoztatott önkormányzatok állami támogatása egyre inkább csökkent. Jelenleg
az önkormányzati szféra állami támogatása alig haladja meg az öt százalékot, és az
önkormányzatok összességében befizetők,
nem pedig támogatottak a költségvetés által. Miközben a közfoglalkoztatás terhe általános önkormányzati feladattá vált, a település üzemeltetésének feltételrendszere sem
arányos, a feladatalapú finanszírozás megalapozottsága tekintetében az elmúlt évben
semmit sem mentünk előre. Továbbra sem
lehet pontosan tudni, hogy miképpen mérik
az egyes kötelező feladatok mértékét, nem
képes a rendszer rendszerszerűen kezelni a
speciális helyzeteket.
A feladatellátás minőségét veszélyezteti,
hogy nem nézünk korrektül szembe az egyes,
vállalt közszolgáltatások tényleges forrásigényével. Egyrészt ki kellene végre számolni,
hogy mi mibe is kerül, illetve milyen személyi, tárgyi, szervezeti és szervezési feltételek
szükségesek ezen feladatok korrekt ellátásához. Amíg ezt nem tesszük meg, marad az
eseti beavatkozás és a felelőtlen gazdálkodás.
A pénzügyek, a gazdálkodás alapvetően a rációra épülő folyamatok, azonban az önkor-

www.toosz.hu

mányzás nem nélkülözheti a közösség tenni
akarását és a közjót szolgáló erkölcsi hozzáállást. A közösen megfogalmazott, megvitatott célokhoz rendelt források ésszerű és átlátható felhasználása teremti meg fenntartható
önkormányzást.
Mindezeken túl elengedhetetlenül szükséges a köz szolgálatában dolgozók részéről
– bármely szintjén, pontján és beosztásában
is dolgozzanak a közszférában – a tisztakezűség. A közpénzzel való gazdálkodás csak
akkor lehet eredményes, ha átláthatóan és a
szabályoknak megfelelően végezzük. A korrupció árnya veszélyesen veszi körül a közpénzek felhasználóit, így az önkormányzati döntéshozókat is, már ahol egyáltalán van
mit elosztani.
A TÖOSZ elnöke hangsúlyozta: nem segíti
a takarékos és átlátható gazdálkodást, amen�nyiben az év végén – többnyire az amúgy
lényegesen jobb helyzetben lévő, modern
városok – külön támogatásokhoz jutnak, míg
a többi rászorulónál a fenntartandó struktúrát sem veszik figyelembe. Így aztán egyre
jobban kettészakad az ország. Ez nem segíti a
fenntartható és igazságos önkormányzatiságot, ennek a folyamatnak egyszer és mindenkorra véget kell vetni. A működés problémáját kezelje a feladatalapú finanszírozás, míg a
fejlesztések ügyében szükséges hazai alapot
képezni, annak érdekében, hogy a saját fejlesztési forrásokkal nem rendelkező, jellemzően kisebb települések is tudjanak fejleszteni, illetve képesek legyenek megteremteni
a feladatellátásuk infrastruktúráját.
Ez is része lenne a valódi vidékfejlesztésnek, ugyanis a kisebb települések láthatóan
nem fognak hozzáférni a 2014–20-as európai uniós pályázatokhoz. Márpedig a vidéken, falvakban élő, egyre inkább elöregedő
polgártársaink számára is európai minősé-
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gű közszolgáltatásokat kellene nyújtanunk.
Így a vidék ügyének fókuszban tartása közös állami és önkormányzati felelősség. A
leszakadó térségek felhozatala, csak komplex programmal – a területi infrastruktúra
és a képzés fejlesztésével, munkahelyek számának növelésével – lehetséges.
Schmidt Jenő nagy ívű vitaindítójának
végén annak a reményének adott hangot,
hogy a 2016-os esztendőben már nem folytatódik az államosítás, nem csökken tovább az önkormányzatok autonómiája, hanem megkezdődik végre a feladatok alapos
mérlegelése, és kitartó munkával kialakul
a normális munkamegosztás az állam és
az önkormányzatok között. E nélkül marad
az önkormányzati szféra kiszolgáltatottsága, ami azért életveszélyes, mert az önkormányzásban rejlő helyi erők, innovációk,
kezdeményezések, összefogások és öntevékenység nélkül kiürül a helyi közszolgáltatás és marad a központból vezényelt végrehajtás. Ezzel azonban olyan hozzáadott
értékeket veszíthetünk el, amelyeket pénzzel sem lehet pótolni.
A TÖOSZ-elnök bizakodásának adott hangot, hogy új idők jönnek, és az a hullám, ami
volt a 90-es évek elején, hogy a legjobban
mindent a magánszektor tud, és ami most
volt, hogy mindent az állam tud, ez konszolidálódik. Továbbra is beszélünk, javaslatokat
teszünk persze nem önző szempontból, hanem kimondottan szakmaiságból a rendszerüzemeltetési paramétereket figyelembe véve.
Nekünk is érdekünk egy erős parlament és
kormány, amely képes minden magyar ember
életét az önkormányzatokkal közösen megszervezni – jó színvonalúan, hatékonyan és
költségtakarékosan.
Schmidt Jenő bevezetője után Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati ál-
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lamtitkára következett szólásra, aki ugyancsak az önkormányzatok helyzetéről beszélt,
de kormányzati nézőpontból.
Pogácsás Tibor az elnöki bírálatok után
úgy fogalmazott, ha a mai magyar helyzetet
nézzük, akkor nem lehet elmenni amellett,
hogy mi történt az elmúlt 25 évben. A rendszerváltás előtt kialakult egy adott struktúra, mellyel a társadalmi elvárásnak megfelelően a mindenkori politika igyekezett „együtt
úszni”. Ha csak azonban a 2007–2008 utáni időszakot nézzük, azt mindenkinek el kell
ismernie, hogy az ország abból az adósságcsapdából, amelyben korábban volt, ki tudott
jönni, és ami még fontosabb: fenntartható
fejlődési pályára tudott állni. Emlékeztetett:
mindaz a hiányosság, ami jellemzi ma a mindennapi magyar életet, hosszú előéletre tekint vissza.
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Az államtitkár az önkormányzati rendszerben végbement változásokról szólva kitért a polgármesteri béreket rendezésére is.
Leszögezte, egyetért a rendezés szükségességével, és reményeit fejezte ki, hogy ennek politikai feltételeit sikerül megteremteni. Hozzátette, a köztisztviselők esetében még nem
zárult le a 2017-es bérekről szóló egyeztetési folyamat.
Az államtitkár arról is szólt, az el nem adósodott önkormányzatok támogatásában a
kormány a 2017-es ütemet előrehozta, így
2016-ban mindenki pályázhat arra a pénzre, amire jogosult.
Előadása végén kitért az ASP-rendszer kötelező bevezetését előíró törvényjavaslatban
foglaltak szükségességére, miközben hangsúlyozta, hogy mindezek a változtatási szándékok nem jelentik az önkormányzatok gazdálkodási önállóságának elvesztését.
Az államtitkár helyzetértékelése után elhagyta a küldöttgyűlést, így nem volt mód
kérdések feltételére, illetve vélemények ütköztetésére.
A norvég magyar önkormányzati együttműködés jegyében a Norvég Királyi Nagykövetség képviselője, Arild Moberg Sande követtanácsos, ideiglenes ügyvivő levélben üdvözölte
a konferencián résztvevőket.
A MANORKA projekt eredményeiről norvég nézőpontból Kjell-Torgeir Skjetne, a KS
igazgatója, a Helyi Gazdasági és Demokrácia osztály képviselője beszélt. A közös projekt sikerein túl szólt a Norvégiában most folyó önkormányzati reform folyamatról, amely
révén a kormányzat szeretné elérni, hogy a
helyi önkormányzatok önként összeolvadjanak. A reform célja, hogy az önkormányzatok még több közszolgáltatásra legyenek
képesek, és ennek révén is erősödjön a helyi demokrácia.
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Az életen át tartó tanulás norvégiai tapasztalatairól szólt Graciela Sbertoli, Norvég Oktatási Minisztérium Életen Át Tartó
Tanulás Intézet nemzetközi koordinátora, a
MANORKA projektpartner szervezetének
képviselőjeként. Köszöntőjét magyarul kezdte, majd érzékletesen mutatta be a felnőttképzés szükségességét és jelentőségét.
A MANORKA-projekt zárásaként Zongor
Gábor projektvezető, a TÖOSZ főtitkára villantotta fel a közös munka eredményeit magyar nézőpontból. Figyelmébe ajánlotta a jelenlévőknek a MANORKA-projekt összegző
kiadványát, amelyet online formában is elérhetnek mind a szövetség, mind a projekt honlapján. Zongor Gábor kiemelte azt a széles körű
és sokszínű összefogást, amely a két és féléves
projektet jellemezte. Leszögezte: a projekt eredményei révén garancia van a fenntarthatóságra és a továbbfejlesztésre egyaránt.
TÖOSZ-küldöttgyűlés megtárgyalta a kötelező napirendeket, és elfogadta az éves beszámolót, a zárszámadásról szóló előterjesztést, valamint a felügyelő bizottsági jelentését.
Döntött a 2016. évi költségvetésről, a székhelyváltozás miatti alapszabály módosításról.
A küldöttek határozatukkal megerősítették
az elnökség által megfogalmazott elvárásokat és kezdeményezéseket, amelyeket a kormányzat elé tárnak.
Tekintettel arra, hogy Zongor Gábor nyugdíjba vonul, ezért az elnökség pályázatot írt
ki a főtitkári tisztség betöltésére. Az elnökség
javasolta a küldöttgyűlésnek Gyergyák Ferenc
kinevezését a tisztségre. A küldöttek gyűlése
meghallgatta a jelölt bemutatkozó tájékoztatóját, majd egyhangú szavazással kinevezte,
szeptember 1-jével a TÖOSZ főtitkárává.
A küldöttgyűlés zárását megelőzően Jankó Tamás, a GP Consulting Kft. ügyvezetője kisorsolta Karádi Mihály celldömölki

önkormányzati képviselőt, aki a megyei fórumsorozat során kitöltötte a kérdőívet, és
így a GPC vendégeként részt vehet egy hétvégi wellness programon Esztergomban, a
Bellevue Hotelben.
A küldöttgyűlés ünnepélyes záró eseményeként Schmidt Jenő elnök átadta az idei
évi szövetségi elismeréseket.
A TÖOSZ Tűzzománc Emléklap kitüntetésben részesült: egyrészt a Magyar Víziközmű Szövetség, másrészt a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége.
A TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakettje kitüntetést vett át: Kajdon Béla (1. kép), Sásd
város jegyzője, Rácz Róbert (2. kép), Börcs
község polgármestere és Tóth József (3. kép),
Polgár város polgármestere.
A TÖOSZ aranygyűrűje kitüntetést ketten
vehették át: Kakas Béla (4. kép), a Csongrád
Megyei Közgyűlés elnöke és Zongor Gábor
(5. kép), a TÖOSZ főtitkára.
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Festeni, írni szeretnék, s még tenni a köz javára
Zongor Gáborral, a TÖOSZ leköszönt, de őszig még dolgozó főtitkárával Szále László beszélgetett
– kölcsönös érdekek esetén: amilyen a közjó
– a kormánnyal való együttműködés a gyümölcsözőbb magatartás.

– Önt 1998-ban országgyűlési képviselőnek választották. Hogyan lett másfél évre rá
a TÖOSZ főtitkára? Miért váltott?
– A képviselőség önmagában nem vonzott.
A választáson praktikus okokból indultam el,
úgy véltem, a Horn-kormány győz ’98-ban is,
s akkor mint kormánypárti képviselő többet
tehetek szűkebb pátriámért, Veszprém megyéért. A Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke voltam, de az elveszített választás után
novemberben már nem voltam elnök. Bevallom, a képviselőséget untam. Sokkal jobban
vonzott az érdek-képviseleti szerepkör. Így
amikor a TÖOSZ alapító főtitkára, Köllner
Ferenc váratlanul meghalt, s pályázatot írtak
ki a főtitkárságra, beadtam a jelentkezésemet.
Akkor azt is elhatároztam, ha megválasztanak, akkor lemondok a képviselőségről. Mondták, hogy nem összeférhetetlen a két szerepkör, de én örültem, hogy lemondhattam. Bár
ellenzékiként kétségkívül könnyebb elvszerűnek lenni. De az érdek-képviseleti munkámban nem is akartam, hogy kifejezetten ellenzéki szerepkörbe kerüljek, hiszen jó esetben
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– Mi vonzotta annyira az érdek-képviseleti
munkában, ahol – legalábbis ez az érzésem –
mindig több a kudarc, mint a siker. Sokszor
szinte kasszandrai kínokkal járhat: amit jósolnak, igaznak bizonyul, csak éppen soha
nem hiszik el, akiknek kellene.
– A TÖOSZ előtt a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke voltam – megyei közgyűlési elnöki koromban.
Mindkét szerepkörben nagyon sok tapasztalatot szereztem. Elsősorban az vonzott: helyi tapasztalatokkal segíteni a törvényhozókat, hogy
jó törvények szülessenek. A TÖOSZ-munka
másik gyönyörűsége, az önkormányzatoknál
szélesebb perspektívából segíteni a közszolgáltatások hatékonyabbá tételét.
– Ha az elmúlt negyedszázadot nézzük, hogyan írható le az érdekképviselet pozíciója a
mindenkori kormányokkal való párbeszédben
– erősségi, gyengeségi szempontból?
– Két szakasz különböztethető meg. A 2010
előtti időkben változó módon ugyan, de voltak és működtek egyeztetési fórumok. Az első
Orbán-kormány idején nem belügyminisztériumi, hanem miniszterelnökségi szinten volt
az egyeztetési mechanizmus. 2002-től ez belügyminisztériumi szintre került, s 2006-ban
jött létre az első formalizált egyeztetési fórum, a KÖEF. Ez intenzív munkát végző fórum volt, ám hiába egyeztünk meg bármiben, a kormány a kétharmad híján nem tudott
szinte semmit megvalósítani belőle.
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– A második Orbán-kormánynak megvolt
a kétharmada…
– Igen, csakhogy ez a kormány teljesen
más pozícióba helyezte az önkormányzatokat. Relatív önállóságukat, autonómiájukat
fölszámolták, s a végrehajtó hatalom részévé tették. Ez megjelent az érdekegyeztetésben
is. Ami teljesen kiürült. Létrejött az ÖNEF,
működése teljesen formális és hatástalan volt.
S jó magyar szokás szerint, ami nem működik, szervezd át, és nevezd másképp. Így jött
létre az ÖNET, mely ugyanolyan formális
maradt, mint az elődje.
– Mit tudtak ez ellen tenni?
– A MANORKA-projekt keretében megpróbáltuk az ÖNET-et megújítani. Ez formálisan sikerült. Az önkormányzatiság megszületésének 25. évfordulóján írtuk alá az erről
szóló dokumentumot. Az már a jövő zenéje, hogy a benne foglaltak érvényre is jussanak. Ebben nagy szerepe lesz a TÖOSZ elnökének, Schmidt Jenőnek, aki az első évben
betölti az ÖNET társelnöki tisztét. (Elnök a
mindenkori belügyminiszter, alelnök a területért felelős államtitkár, s társelnökök rotációban az önkormányzati szövetségek elnökei.) Ebben sokat segíthet neki a TÖOSZ új
főtitkára, Gyergyák Ferenc is.
– Mi lehetett a kormányzat célja az önkormányzati s benne az oktatási rendszer
ilyen radikális átalakításával? S mi benne a
jó, mi a rossz?
– Az átalakítások fő indoka az volt, hogy az
önkormányzatok nem jó gazdái a településnek,
nem jó gazdái az oktatási intézményeknek.
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– Ha valaki megírná a TÖOSZ Zongor-korszakának történetét, ön szerint ez a történet
miről szólna?
– A tudásprogramjainkról, azt remélem,
ez a krónikás jót írna. A Polgármester Akadémiáról – hogy a vezetők minél alkalmasabbak legyenek a vezetésre –, a szakmai tanácsadásról, a rendszeres tapasztalatcserékről,
ami a LÖGY-ben, a legjobb gyakorlatok prezentációjában kapott igazán tudatos és hatékony formát. Az új rendszerben csökkentek az önkormányzati feladatok, de ahhoz is
kell a tudás, sőt még több kell. A szubszidiaritás elvének két pillére van. A döntés minél
közelebb szülessen az érintettekhez, de csak
annyira közel, hogy még kompetens döntéshozók legyenek. A mi tudásprogramunk ezt
a második pillért szolgálta: alkalmassá tenni a legkisebb település vezetőjét és testületeit is a helyes és hatékony döntésre.

– Mire fölkészülnek a döntésre, félő, már nem
lesz miről dönteni. Ön most kiszáll, de milyen
jövőt lát régi küzdelmeinek terepén?
– Az önkormányzatok sorsában, jövőjében meghatározó tényező a polgármester
személyisége, fölkészültsége. Ami azt jelenti, hogy a polgármestereket nemcsak fel
kell készíteni feladatukra, hanem meg is kell
becsülni őket.
Talán említésre lesz méltó az is, hogy szövetségünknek ma már saját székháza van
– az eddigit béreltük –, nagy sikernek tekintem a titkárság szakmailag és hivatáserkölcsileg is kiváló csapatát. Jó volt együttdolgozni a korszak öt elnökségével, három
elnökével – Dióssy Lászlóval, Molnár Gyulával, Schmidt Jenővel –, akiknek nagy erényük volt, hogy politikai hovatartozás nélkül az önkormányzatok érdekeit tekintették
meghatározónak. Úgy tudtunk jól együttdolgozni, hogy pártpolitikai vitába soha nem
keveredtünk. Pedig a tagság is, az elnökség
is sokszínű. Törekedtünk is arra, hogy az
elnök és a felügyelőbizottsági elnök „más
színű” legyen: jobboldali elnök – baloldali
FEB-elnök, és fordítva.
– Utódával, Gyergyák Ferenccel, tudom állandó kapcsolatban van. Mi az, amit mégis
rá hagyományozna?

Névjegy

E logika szerint úgy lehet „megmenteni” őket,
ha elvesszük a feladatot, és/vagy elvesszük az
adósságot. Ám ha a lózungok mögé nézünk,
azt látjuk, hogy az önkormányzatok egyharmadának egyáltalán nem volt adóssága, a kétharmadnak volt 1200 milliárd, amelyből 1100
milliárd adósságot 280 település „állított” elő.
Ami egyértelműen bizonyítja, hogy „az önkormányzat nem jó gazda” tétel velejéig hamis.
A többséget nem kellett volna megmenteni:
mert nem volt adóssága, vagy vissza tudta volna fizetni. Azt kellett volna megnézni, ki miért adósodott el. S hogyan: felelősen vagy felelőtlenül. Az eladósodás 2008-ban indult el,
amikor kitalálták, hogy települések kötvényt
bocsáthatnak ki, ami nem számított hitelnek.
Ám többségük deviza alapú volt. A végeredmény, hogy a kormány „megmentette” az önkormányzatokat úgy, hogy aztán majd lényegében megszüntesse őket.

– Folytassa a tudásprogramot, vigyázzon,
hogy a szövetség ne válhasson politikai harcok terepévé. Ne csak a kormányzati lépésekre reagáljon, hanem kezdeményező is legyen.
Ehhez a szövetségnek föl kell készülnie, hogy
mit ajánl a kormánynak. Amihez alapvető
feltétel, hogy az önkormányzatokkal intenzív és állandó kapcsolatban legyen. De ezeket
sem mondom, mert Gyergyák Ferenc barátom, mindezt nélkülem is tudja. Még valamit.
A MANORKA-projekt során sokat tanultunk
a norvégoktól. Nekem legtanulságosabb az
önkéntes összeolvadás gyakorlata volt. Hogy
úgy teszed magad képessé a decentralizációra, hogy van, folyik egy alulról jövő integráció. Önként föladni magunkból valamit, hogy
jobbak lehessünk. Ez lehet az ellenszere a látszat-önkormányzatiságnak. Igazi közszolgálat úgy nem lesz, ha közben a helyi emberek
hátrányba kerülnek. Summa: látszatszubszidiaritás helyett valódi kell.
– Mit tervez a nyugdíjas évekre, évtizedekre?
– Festek végre „főállásban”, és írok. Ezen
kívül önkéntes munkát szeretnék végezni,
a köz javára. A felségem a családsegítő központban ingyen dolgozik, családjogi tanácsokat ad. Látom, szereti. Én is valami hasonlóra vágyom.

Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára. Mosonmagyaróváron született 1953. június 11-én. 1977-ben végzett az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán, majd 1981-ben jogi szakvizsgát tett.
1977-ben feleségével együtt Veszprémben telepedett le és
kezdett a közigazgatásban dolgozni, előbb a Veszprémi Járási
Hivatalban, majd a Megyei Tanácson. 1990 decemberétől a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke két
ciklusban 1998 novemberéig. 1998 májustól 1999 decemberéig országgyűlési képviselő (MSZP), 1999. október 13-tól a
TÖOSZ főtitkára. Nős, három leánygyermekük és három unokájuk van.
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Ha kell, harc – ha lehet, együttműködés

Gyergyák Ferenccel, a TÖOSZ új főtitkárával Szále László készített interjút
betanított esztergályosnak. Egy év múlva az
Államigazgatási Főiskolán kötöttem ki, abban
apai nagyapámnak lehetett szerepe, aki sokáig a közigazgatásban dolgozott, de betegsége
miatt hivatását föl kellett adnia. Ezt követően
sokat beszélgettünk, ami nagy hatással volt
rám. Nagyapám régi tollszár- és tintatartóját,
tapperét ma is az irodámban őrzöm.

– Szakmai előéletében mik lehetnek azok a
teljesítmények, amelyek ezt az egyöntetű választást magyarázhatják?
– Biztosan benne van a 35 éves közigazgatási múltam, amelynek majdnem felét a tanácsi, majd önkormányzati apparátusban töltöttem el, falun is, városban is, ügyintézőként
is, vezetőként is. Ezek az évek nagy iskolát jelentettek számomra az emberekkel való közvetlen foglalkozás terén. Az érdek-képviseleti
munkát sem ma kezdtem – eddig a köztisztviselői oldalon, 2003-tól mint a Közszolgálati
Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége főtitkára, s 2011-től vagyok az Új Magyar Közigazgatás folyóirat főszerkesztője.
2000 óta oktatok a felsőoktatásban, jelenleg
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán.
– Lépjünk még visszább. Mi vonzotta a közszolgálati pályára? Családi hagyomány?
– Közvetlenül semmiképpen. Szüleim villamosmérnökök, én érettségi után a jogi egyetemre készültem, de nem vettek fel. Akkor –
félig dacból – elmentem három műszakban
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– Szakjogászként az Alkotmánybíróság főtanácsadójának lenni, szép karrier. Könnyű
volt a döntés váltani, vagy nehéz?
– Tizennyolc éve végzem ezt a munkát, s
amikor ez az új kihívás elért, úgy éreztem,
nem térhetek ki előle. Vonzott a feladat, bár
szeretem itteni munkámat is. Ez főként döntés-előkészítésből áll. Én közigazgatási jogászként leginkább a közjogi szabályozással és ezen
belül sok önkormányzati rendelet – szervezeti és működési szabályzatok, adórendeletek,
helyi építési szabályzatok stb. – elemzését végeztem alkotmányossági szempontból.
– Tudja-e, milyen örökséget vesz át,
milyen nehézségeket, milyen feladatokat, milyen perspektívákat?
– Igen. Egy harcos, az önkormányzati érdekekért kiálló polgármester-csapatot, és egy
felkészült, profi titkárságot. A TÖOSZ apparátusában ennek a szintnek az elérése Zongor
Gábor érdeme, amit én nyilvánosan meg is
köszöntem neki a küldöttgyűlésen.
– Egy érdek-képviseleti szövetség vezető
tisztségviselőjének lenni alapvetően ellenzéki szerepkör. Mire számít?
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– Nem gondolom, hogy feltétlenül és mindig ellenzéki szerepkör, noha nincs kétségem
afelől, hogy komoly ütközések várhatók az önkormányzatiság értékeinek megőrzése érdekében. Nem engedhető meg, hogy ezek tovább
csorbuljanak. Az ésszerűségi szempontokat
azonban nem szabad kizárni. Van ugyanis
optimális üzemgazdasági méret, vagyis bizonyos igazgatási feladatokat és közszolgáltatásokat – a szociális ellátástól a szemétgyűjtésig stb. – célszerű lehet társulásban elvégezni.
2012-ig a törvény nem tette lehetővé a kötelező társulást. Az új önkormányzati törvény
szerint ma is az önkéntes társulás az elsődleges, de az Alaptörvény kimondja, hogy törvény elrendelheti kötelező önkormányzati feladat társulásban történő ellátását. Vagyis nem
muszáj, de lehet. Kötelező társulás van az új
önkormányzati törvényben is: a kistelepüléseknek kötelező közös önkormányzati hivatalt létrehozni úgy, hogy legalább 2000 lakos
ügyeit intézze egy hivatal. Ám azt semmiképpen sem szeretném, ha az önkormányzatok gyámság alá kerülnének. Például biztosan
nincs szükség olyasféle kancelláriarendszerre,
mint a felsőoktatásban. Ezzel nem azt mondom, hogy a kívülről jövő segítség rossz lenne. Nem az. Nem tartottam rossznak a tanácsrendszerben sem a négyévenkénti átfogó
pénzügyi ellenőrzéseket.
– Tehát főtitkári attitüdjét alapvetően az
adott témához való viszonya dönti el?
– Igen. Ha kell, harcolok, de alapvetően
együttműködő szerepre készülök. Ha bármilyen jó ügynek mellé lehet állni, akkor
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– A TÖOSZ régóta harcol a polgármesteri
bérek rendezéséért, eddig hiába. Áprilisban
a MANORKA visegrádi zárókonferenciáján
Dukai Miklós, önkormányzatokért felelős helyettes államtitkár azt mondta, hogy sajnos
a polgármesterek bérének rendezése kapcsán
nem tud jó hírekkel szolgálni, de a kormányzat törekszik a megoldásra. Ez afféle nesze
semmi fogd meg jól. Nem?
– A polgármesteri jövedelmek csökkentése – miként az országgyűlési és önkormányzati képviselők számának majdnem megfelezése – inkább politikai indíttatású lépés volt,
semmint gazdasági. Meggyőződésem szerint
elhibázott lépés. Demagógia nagy polgármesteri jövedelemről beszélni néhány kiugróan
magas díjazás alapján, s azt az egész országra általánosítani. A 3000 fő alatti – még inkább az 1000 fő alatti – településeken nincs
is forrás a magas polgármesteri jövedelemhez. A kistelepülés polgármestere bizonyosan nem megélhetési politikus. Sok helyen a
jegyző meg az intézményvezetők többet keresnek, mint a polgármester, sőt nem visznek
kevesebbet haza a közmunkások sem, mint
az, aki a munkájukat megszervezi, mindenért felelős, és nem rakja le a közmunka után
a lantot, hanem lényegében éjjel-nappal szolgálatban van. Nem ezen kellett volna spórolni.
Ehhez hozzátehetjük, ha alulfizetett a településvezető, nem a korrupcióveszély növekedése a nagyobb veszély, hanem a polgármester
presztízsének csökkenése, ami hosszú távon
a polgármesteri pálya vonzerejét is gyengítheti, vagyis a legelhivatottabbak sem vállal-

ják majd ezt a munkát. Szoktam mondogatni a feleségemnek, hogy aki sokáig dolgozik
a közigazgatásban, az vagy hülye, vagy megszállott – de nem mondja meg, melyik. Thomas Jefferson szerint: aki a köz szolgálatát
vállalja, tekintse magát köztulajdonnak. Tökéletesen igaza van. Viszont a közszolgálatot meg kell becsülni, s nem leértékelni. Ma
vita tárgya, miért keres olyan sokat például
a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A válasz:
mert speciális és nagyon fontos munkát végez. Egyetértek. De a településvezetés is speciális és fontos munka. Azt is meg kell fizetni. S ha megfizetem, számon is kérhetem a
minőségi munkát.
– Ez azt hiszem, támadhatatlanul logikus
és igaz érvelés. A kormány ezt nem látja?
– Szerintem látja. Már tudja, hogy hibás
döntést hozott, s várja az alkalmas helyzetet, amikor politikai veszteség nélkül, sőt
akár nyereséggel visszaléphet, módosíthat.
Ahogy megtette boltbezárás-ügyben, s megteszi a KLIK átalakításával. Mindent össze-
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melléállunk. Persze, szükségképpen más szemszögből nézzük, de a szakmaiság összeköt. S
ha az embert nem politikai, hanem kizárólag szakmai szempontok vezérlik, akkor van
esély a közös nevezők megtalálására.

vetve: nem olcsó államra kell törekedni, mert
ilyen nincs. A helyes cél: a kicsi, hatékony, jól
működő állam, melynek része az önkormányzati igazgatás is. Főtitkárként az önkormányzati értékekért kell harcolnom. Nem öncélúan, mert mindennek a lényege az, hogy egy
településnek élhetőnek kell lennie. Ami számomra azt jelenti, hogy egyszerre kell dolgozni a jelenért és jövőért. A jelen a gondoskodás az idősekről, akik minket fölneveltek,
a jövő: dolgozni a fiatalokért – tanulásukért,
helyi munka- és életlehetőségeikért –, akik
majd rólunk gondoskodnak.
– Ön oktatóként részt vett a sikeres MANORKA-programban, amely most zárul. Mi
várható a jövőben a kapacitásépítés terén?
– A MANORKA valóban nagyon hasznos
volt, nemcsak a tudás- és tapasztalatátadásban,
hanem abban is, hogy a szövetségek együttműködtek egymással is, és az állammal is.
Minden esély megvan rá, hogy folytatódjon.
Szeretném, ha a TÖOSZ-nak az eddigiekhez
hasonlóan nagy szerepe lenne benne.

Gyergyák Ferenc Budapesten született, 1961. október 3-án. 1985ben végzett az Államigazgatási Főiskolán, 1993-ban a JPTE
jogi karán. 1998-ban jogi szakvizsgát tett, 2006-tól szabályozási
(kodifikációs) szakjogász. A tanácsi majd az önkormányzati szférában dolgozott pénzügyi, gyámügyi munkakörökben, majd
osztályvezetőként és jegyzőként több mint másfél évtizeden át.
1998-tól az Alkotmánybíróság főtanácsadója. 2003-tól egyetemi
oktató, címzetes egyetemi docens, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegéde. Több szaklap szerkesztőbizottságának tagja, az Új Magyar Közigazgatás szakmaitudományos folyóirat főszerkesztője. Főbb munkái: Az önkormányzati törvény a gyakorlatban – Tanácsok, módszerek, alkalmazási technikák a törvény végrehajtásához (2012).
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai – Kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez (társszerzők: Szabó Lajos, Darák Péter, 2005), Önkormányzati
rendeletek az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (2000), Helyi kodifikátorképzés
I–III. (társszerző: Kiss László, 2000). Több szakmai kitüntetés – köztük a Magyar Közigazgatásért Díj, és a Deák Ferenc Jogász Díj – birtokosa. Nős, három gyermek édesapja.
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Interjú

A MANORKA sikertörténete
Interjú Gunn Marit Helgesennel, a KS elnökével
Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) az egyetlen munkavállalói szövetsége és érdekvédelmi szervezete a norvég önkormányzatoknak, megyéknek és a helyi közszolgáltató cégeknek. A szövetséget 1972-ben
alapították: az 1903-ban létrehozott Norvég Városszövetség és az 1923-ban alapított Norvég Faluszövetség összeolvadásával. 2006 áprilisa óta tagja mind a 428 önkormányzat és a 19 megye is, a mintegy 500 önkormányzati tulajdonú
céggel együtt. Gunn Marit Helgesen eredeti foglalkozása vegyészmérnök, 2012-től tölti be a KS elnöki tisztét.
– A kormányzat 2016 júniusának végét jelölte ki az önkormányzatok számára, hogy
tisztázzák az összeolvadás lehetséges opcióit. Az új önkormányzati struktúrák 2020.
január 1-jén lépnek életbe. Számos település és megye foglalkozik az összeolvadás módozatainak végiggondolásával, esetleges kidolgozásával és a reform megvalósításával.
A KS sok helyen aktív szerepet tölt be ebben
a folyamatban.

– A közös projekt keretében a magyar partnerek több tanulmányúton is jártak Norvégiában, ennek során a norvég kormányzat és önkormányzatok közötti párbeszéd sajátosságait
is megismerhették. Szó volt a 2012 óta tartó
norvég önkormányzati reformról, amelynek
eleme az önkormányzatok számának csökkentése. Hol tart ez a folyamat, valóban ös�szevontak önkormányzatokat?
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– Mi a KS véleménye a reformról?
– Az önkormányzati reformmal és az új
struktúrákkal kapcsolatban a tagjaink véleménye, nézetei eltérnek. A KS nem foglal
állást sem az önkormányzatok összeolvadása mellett, sem pedig ellene, mivel a szervezet vezetői úgy vélik, hogy az egyes önkormányzatoknak maguknak kell döntést hozni
ebben a kérdésben. Érdekszövetségként az a
célunk, hogy a tagjainkat a lehető legjobban
támogassuk ebben a folyamatban, és képviseleti szerepet töltsünk be tagjaink számára
a kormányzattal e témában folytatott párbeszéd során. A KS célkitűzése, hogy tudásbázisként működjön közre az országos
folyamatban, és támogassa tagjait a munkájuk során.
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– Melyek a KS által hangsúlyozott témák?
– A Parlamentnek az önkormányzati reformot azzal kellene kezdenie, hogy állami
szintről több feladatot és hatáskört delegál a
helyi és regionális szintre. Az önkormányzati szint számára nem azzal kapcsolatban kellene alapvetést megfogalmazni, hogy az ös�szeolvadásért milyen feladatokat kaphatnak
meg „jutalomként” az önkormányzatok, hanem el kellene ismerni, hogy az önkormányzati szint már most is alkalmas új hatáskörök, feladatok befogadására.
Továbbra is a generalista szemlélet kell,
hogy uralkodjon az önkormányzati működés megszervezése kapcsán. A norvég rendszerben a generalista megközelítés szerint,
a jogi szabályozásnak megfelelően minden
önkormányzatnak ugyanazokat a feladatokat kell ellátniuk, és egyazon szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. Mindegyikükre ugyanaz a pénzügyi szabályozás érvényes, és a jogi
szabályozás ugyanazokat a kereteket nyújtja
a települések megszervezése kapcsán minden önkormányzat számára. E megközelítés
szerint minden önkormányzat köteles a demokratikus funkcióit ellátni, szolgáltatásokat nyújtani a lakosai számára, a közösség
számára tervezési és fejlesztési feladatokat

Interjú
ellátni – függetlenül a lakosság számától,
struktúrájától és egyéb más jellegzetességétől. Ez az elv azt is jelenti, hogy minden
állampolgárnak hozzáférést kell nyújtani
a közszolgáltatásokhoz függetlenül attól,
hogy hol élnek.
Az állam önkormányzati szintre gyakorolt
hatása a következőkön kell, hogy alapuljon:
gazdasági és jogi igazgatás kereteinek meghatározása, felügyelet és párbeszéd; semmiképpen sem részletekbe menő szabályozásokon és gazdasági céltámogatásokon.
A önkormányzati szerkezet változásait előirányozó folyamat a helyi demokráciát, helyi jelenlétet és részvételt kell, hogy erősítse az újonnan keletkezett önkormányzatok
esetében.
Az önkormányzati struktúrában bekövetkező változásoknak egy erőteljesebb, biztosabb alapokon álló önkormányzati gazdálkodási rendszeren keresztül kell biztosítaniuk a
jólléti szolgáltatásokat. A hatékonyság következtében elért előnyök az új önkormányzat
lakóit kell, hogy gazdagítsák. A KS továbbá
elvárja, hogy az önkormányzati struktúrában
bekövetkező változások folyamatában az önkormányzatok biztos alapokon nyugvó pénzügyi ösztönzőket kapjanak, amelyek fedezik
az átalakítások költségeit, és további gazdasági serkentőként hatnak.
Hiszünk abban, hogy a települési határok
jó helyi folyamatok eredményeképpen megváltoztathatóak, amennyiben az önkormányzati struktúra a feladatok hatékony végrehajtásán alapul, valamint az önkormányzatok
befolyásolni tudják ezt a folyamatot.

– A két szövetség közötti együttműködés
az elmúlt évtizedben alakult ki és úgy tartjuk, hogy ez a közös munka nagyon jó és
konstruktív, a szervezeteink közötti párbeszéd zavartalan és hatékony. A TÖOSZ-szal
való közös projektünk igazi sikertörténet. A
projekt fő célkitűzése az volt, hogy az önkormányzati intézmények kapacitását erősítse Magyarországon az önkormányzati helyi választott képviselők és vezetők képzése
által, jó gyakorlatok megosztásával, tapasztalatcserék segítségével. Ezek a célok megvalósultak.
Bár a politikai hátterünk, struktúráink és
szerveződéseink különböznek, számos azonos kihívással kell szembenéznünk, mint az
elöregedő társadalom, a jólléti szolgáltatások
iránt megnövekedett igény, az elvándorlás, a
pénzügyi nehézségek és az innovatív gondolkodás szükségessége.
Nehéz időket élünk Európában, mindennél
fontosabb napjainkban a demokrácia alapértékeinek és az emberi jogok védelme olyan
szervezeteken keresztül, mint az Európa Tanács, vagy egyéb például az EGT és Norvég
Alapok segítségével folytatott együttműködések által. Nagy várakozással tekintünk
a további együttműködési lehetőségek elé
úgy a releváns csatornákon, szervezeteken
keresztül, mint az EGT és Norvég Alapok
2014-2021 közötti időszakának támogatásain keresztül.

– Számos közös tapasztalatot szereztünk a
MANORKA-projekt során. Ön mint a KS, az
egyik fõ partnerünk vezetője, milyen vélemén�nyel van a projekt eredményességéről?
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A KS-ről röviden
A KS fő feladata a független és innovatív helyi önkormányzati szektor fejlesztése. Azon dolgozik,
hogy tagjai számára a lehető legjobb gazdasági
és politikai kereteket és feltételeket biztosítsa.
Legfőbb szerve a Nemzeti Kongresszus, amely
a települések és megyék delegált politikusait
tömöríti. Ez a szerv dönt a politikai irányokról,
amit az adminisztrációnak követnie kell.
A Nemzeti Kongresszus négyévente elnököt, alelnököt, Állandó Bizottsági tagokat, Végrehajtó Testületet és Munkacsoportot választ.
A Végrehajtó Testület rendelkezik a KS tevékenységei felett átfogó felelősséggel, és végrehajtja a Kongresszus, valamint az Általános
Tanács döntéseit. A testületnek 15 tagja van.
A Munkacsoport felelős a KS mindennapi tevékenységeiért, a napi működésért, és a folyó ügyekben hoz döntéseket. A KS 17 megyei
szintű Végrehajtási Bizottságát a KS 9 regionális irodája szolgál ki.
A KS széles körű nemzetközi együttműködést épített ki, és tagja az Európai Települések
és Régiók Tanácsának (CEMR). Az EGT és Norvég
Alapok keretében a KS donor program partneri szerepet tölt be 5 ország esetében és donor
partner 17 projektben.
A KS szerepe a MANORKA-projektben, amit
az EGT és Norvég Alap program finanszírozott,
az volt, hogy támogassa a tapasztalatcserét a
norvég és a magyar önkormányzati szektor
között. A MANORKA-projektben a TÖOSZ-szal
ennek érdekében számos tevékenységben működött együtt, beleértve a Norvégiába irányuló tanulmányutak és magyarországi események
szervezését. A legfőbb témái voltak az esélyegyenlőség és a kapacitásépítés.
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Országjárás

Országjárás, második forduló
Szerző: Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár

Az ÖNkormányzat 2016. I. negyedévi lapszámában közöltünk írást a TÖOSZ megyei országjárásának kezdeti tapasztalatairól. A február végi, illetve a márciusi megyei önkormányzati fórumok lényegében megerősítették azokat a javaslatokat és felvetéseket, amelyek részei lettek a TÖOSZ április 21-i küldöttgyűlése összegző előterjesztésének. A fórumsorozat második szakaszában hangsúlyosabbá vált a közneveléssel, a KLIK működésével kapcsolatos kérdéseknek és
a Hatékony helyi közigazgatás című stratégiai anyagnak az elutasítása.
A fórumokon való megjelenés, részvétel és
aktivitás meglehetősen változékony volt.
A meghívott előadók, néhány megyei önkormányzat kivételével megfelelően hozzájárultak a tanácskozások sikeréhez. Sajnálatos és
érthetetlen módon a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokról Baranya,
Tolna és Pest megyékben nem adtak tájékoztatást a fórumon a megyei önkormányzat képviselői.
A legnagyobb érdeklődést kiváltó – és legaktívabb – fórum március 30-án volt Erdőkertesen. A házigazda, Pásztor László, a Pest
megyei tagozat vezetőjének személyes közreműködése is szerepet játszott abban, hogy
a 187 települési önkormányzatból álló megyében csaknem százan jelen voltak a tanácskozáson.
Pásztor László polgármester megnyitó beszédében hangsúlyozta: „Veszélyben az önkormányzatok léte. A demokratikusan működő
társadalom legalapvetőbb és legerősebb építő
köveinek szétzúzása van napirenden. Zavar,
hogy a bő egy hónappal ezelőtt napvilágra került 12 oldalas dokumentum valahol megfogant. Még inkább zavar, hogy a kormányzat a
mai napig nem határolódott el tőle. Aggodalommal tölt el az a filozófia, amit rólunk, önkormányzatokról gondolkodnak. Nem ellen-
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ségek vagyunk, hanem partnerek lennénk a jó
állam építésében, hogyha hagynák, és nem az
örökös értelmetlen központosítás volna jellemző. Babits Mihállyal szólva: »Mert vétkesek közt cinkos, aki néma!«”

Pásztor László, Erdőkertes polgármestere

A jelenlévő polgármesterek 72 százaléka
helyszíni aláírásával erősítette meg a TÖOSZ Pest megyei küldötteinek 1/2015. (XI.
10.) számú határozatát:
„A TÖOSZ Pest megyei küldöttei kezdeményezik a Pest megyei önkormányzatok
érdekképviselete érdekében fórumrendszer
létrehozatalát, amely rendszeresen, háromhavonkénti formálisan meghirdetett, napi-
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rendekkel meghatározott találkozója lesz a
Pest megyei települések polgármestereinek,
a megyei közgyűlés elnökének, tagjainak, az
egyéni választókerületekben megválasztott
országgyűlési képviselőknek, valamint a Pest
megyében élő országgyűlési képviselőknek és
a településhez való személyes kötődés alapján meghívottaknak.
A Pest megyei küldöttek a fórum létrehozásában és működésében kérik a Pest Megyei
Közgyűlés támogatását és hatékony részvételét, Pest megye érdekeinek képviseletét.
A fórum résztvevői együtt a rendszeresen
megtartandó fórumokon tárgyalnak a települések jelenlegi helyzetéről, az önkormányzatok
településfejlesztési céljairól, terveiről, ehhez
szükséges eszközökről, a képviselők pedig tájékoztatást adnak a rendelkezésre álló lehetőségekről, az önkormányzatok fejlődését, működését érintő változásokról. A fórum résztvevői
a Pest megyei önkormányzatok megmentése érdekében dolgoznak együtt a települések
fejlődésének biztosítása céljából.”
A Pest megyei kezdeményezés is jól jelzi,
hogy a települések összefogása, együttműködése és közös érdekmegjelenítése nagymértékben erősítheti az önkormányzati érdekképviseletet, mind megyei, mind országos
szinten.

Országjárás
A fórumsorozat utolsó állomása március
31-én volt Pápán. A Veszprém megyei önkormányzati fórumon Áldozó Tamás, a házigazda város polgármestere, megyei tagozatve-

Áldozó Tamás, Veszprém polgármestere

zető, a TÖOSZ társelnöke fontos javaslatot
tett a helyi iparűzési adó térségi megosztására vonatkozóan. Ez érdemi adóbevételhez
juttatná azokat a településeket, amelyeken élnek azok a munkavállalók, akik máshol dolgoznak, és előállítják az adó alapját.

Javaslat a helyi iparűzési adó
térségi megosztására
Pápán az átvett fejlesztési forrásokkal bruttósított 2013. évi önkormányzati költségvetés
bevételi oldalának 12,65 százalékát adta a befizetett iparűzési adó (1 033 526e Ft). A város
az évi 31 190 lakosával számolva egy pápaira
33 136 forint iparűzésiadó-bevétel (nem adóerő-képességről van szó!) esik. (Ezzel a mutatóval vélhetően valahol a városok középmezőnyében helyezkedünk el.) A pápai járás
48 kistelepülése (a legnagyobb falu – Vaszar
– lélekszáma 1475 fő, a legkisebb Bakonyságé
44 fő) közül 18 esetében nincs adat (njt.hu)
iparűzésiadó-bevételre. A települések több-

ségében – harminc községben – azonban kivetették ezt az adónemet. A legkevesebbet
Bakonytamási húz belőle (425 Ft/fő), a legtöbbet Mezőlak (87 799 Ft/fő), de szépen teljesít Csót (71 638 Ft/fő) is. Az eltérés az egy
főre jutó legkisebb és a legnagyobb bevétel
között 206-szoros. (Ne felejtsük el: 18 helyen
egyáltalán nincs adat ilyen típusú bevételre,
többségében nyilván nem adminisztrációs
mulasztás okán!)
Az iparűzési adó települések közötti megoszlásához képest jóval egyenletesebb a munkaképes korú lakosság településenkénti aránya
földrajzi egységként is értelmezett munkaerőpiacon belül. A gazdaság legfontosabb
erőforrása ma már a munkavállaló, főleg a
nagyobb városok körzetében, de Északnyugat-Dunántúlon mindenképp a munkaerő (a
szakképzett és a szakképzettséggel nem rendelkező egyaránt) elégtelen mennyisége a legnagyobb akadálya a helyi gazdaságok dinamikus továbblépésének.
A gazdasági kapacitások működtetése során ma a települések többsége erejéhez képest
a munkaerő biztosításával arányosan járul
hozzá a termékek és szolgáltatások összességének előállításához, ugyanakkor az önkormányzatok számára értelmezhető előnyök
(leginkább az iparűzési adó) méltánytalanul
aránytalan mértékben oszlik meg az egyes
települések között.
A méltánytalanságot orvosolni kell – erre
törekszik a feladatfinanszírozás mechanizmusában a beszámítás intézménye. Mégpedig úgy kell orvosolni, hogy az a helyi közösség önfenntartó-képességét, az abba vetett
hitét erősítse, tudatosítsa, hogy a település
saját polgárainak erejéből képes működni,
fejlődni, megmaradni. Mindennek a forrása
ma is megvan. Mindezt az egyes településeken élők két kezük munkájával ma is meg-
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termelik, előállítják. Csak az adózó székhelyén élő munkavállalókhoz képest azok, akik
más településen élnek, más településről járnak be, ebből az értékteremtésből saját lakhelyüket, településüket, otthonukat nem tudják erősíteni.
Azt állítom, hogy a megfizetendő iparűzési adót az azt előállító munkavállalók szerint
meg kell osztani (mondjuk jövedelemarányosan, de itt sok további korrekciós tényező is
szóba jöhet), az adózónak pedig a munkavállaló állandó lakóhelye szerinti önkormányzat
számlájára megfizetni; azaz a munkavállaló
„fejkvótaszerűen” tudja hazavinni azt, amiért megdolgozott (leszámítva természetesen
a külföldi állandó lakcímről ingázó munkavállalókat).
Előbb ismertetett esetben minden olyan település, amelyik nettó munkaerő-kibocsátó,
többletforrásokhoz jut, a nettó munkaerő-fogadók pedig forrásokat veszítenek. A legkisebb települések garantáltan jól járnak (még
azok is, amelyek Kelet- vagy Észak-Magyarországról biztosítanak alkalmi vagy állandó
munkaerőt az ország lendületesebben működő gazdaságú térségeibe), a közepes városok
vélhetően inkább jelenlegi bevételeiknél maradnak (pl. Pápa esetében amennyit elvisznek
a kistelepülésről ide ingázók, annyit hozhatnak pl. a győri munkahellyel rendelkezők), az
extrabevételre szert tevő nagyok (tipikusan a
modern városok) pedig veszítenek. Általános
hatása az lehet a vázolt adómegosztásnak, hogy
egy-egy nagyobb beruházás, ipari kapacitásbővítés önkormányzati fejlesztési forrásokat
generáló hatása szétterül egy térségben; az
életminőség javulása nem lékszerűen, hanem
egyenletes mértékben következik be.
Az írásomat vitaindítónak szántam, szándékoltan tartalmaz provokatív megállapításokat.

második negyedév | ÖNkormányzat

17

Tanulmányút

Tanulmányúton Norvégiában
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A MANORKA-projekt keretében 2016. április 5-8. között helyi önkormányzati, kormányzati szakemberek, valamint
a TÖOSZ – mint érdekvédelmi szervezet – vezetői tanulmányozták a norvégiai önkormányzati reformot, amelynek fő
célkitűzése az önkormányzatok számának csökkentése, önkéntes alapú összeolvadások által. A norvég kormányzat
ugyanis a hatékonyabb, rentábilisabb szolgáltatásnyújtás megvalósítását a nagyobb önkormányzatok létrejöttében látja.

A tanulmányúton vezetői szinten képviseltette magát a Belügyminisztérium Dukai Miklós
önkormányzati helyettes államtitkár, Kallós
Attila, az önkormányzati államtitkár kabinetfőnöke és Makkai Anikó, az önkormányzati
módszertani főosztály munkatársa személyében. A Miniszterelnökség európai uniós
fejlesztésért felelős államtitkársága részéről
a Norvég Alappal dolgozó Spányikné Mészáros Melinda mint programoperátor és Csiréné
Szabó Katalin mint nemzeti kapcsolattartó
volt tagja a delegációnak. A TÖOSZ képviseletében Schmidt Jenő elnök, Áldozó Tamás
nemzetközi társelnök és Zongor Gábor főtitkár, valamint a titkárság munkatársai vettek
részt a látogatáson.

18

ÖNkormányzat | második negyedév

A norvég adottságok és a magyarországi
helyzet ismeretében a tanulmányút céljai között szerepelt a norvég közigazgatási reform
folyamatának megismerése helyi és kormányzati szemszögből. A delegáció tájékozódott e
reformfolyamat pénzügyi, feladat- és hatáskörmegosztási következményeiről mind állami, mind pedig önkormányzati szempontból.
A tapasztalatcsere során vizsgálták, hogy miként lehetséges a helyi érdekek érvényesítése,
megjelenítése nagyobb egységben, összevont
önkormányzati struktúrában. A küldöttségnek
alkalma volt megismerni azon önkormányzatok motivációit közelebbről is, amelyek az
összeolvadás mellett döntöttek, és azokét is,
amelyek ellenálltak ennek a kormányzati tö-
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rekvésnek. Tanulmányozták a Norvég Helyi
és Regionális Önkormányzati Szövetség (KS)
szerepét is a reformfolyamatban.
A tanulmányút során önkormányzati vezetőkkel, állami szereplőkkel és a KS szakértőivel járták körül a fent említett témákat.
A három sűrű szakmai napot tartalmazó látogatás során a delegációt elsőként a KS Helyi
Gazdasági és Demokrácia Osztályának igazgatója, Kjell Torgeir Skjetne köszöntötte.
Előadásában kiemelte, hogy az önkormányzati szövetség legfontosabb feladata a kapcsolattartás a helyi politikusokkal, a parlamenti
képviselőkkel és a politikai pártokkal.
A KS-nek 428 tagtelepülés, 19 megye és 500
közszolgáltató cég a tagja, gyakorlatilag minden helyi önkormányzat érdekképviseletét ellátja Norvégiában. Érdekvédelmi szerepkörében folyamatos konzultációs és tanácsadói
szervezetként kapcsolatban van a központi
kormányzattal. A konzultációs folyamatokat megállapodás szabályozza.
Norvégiában a legkisebb önkormányzatnak 207 lakosa van, a 4800 fő alatti települések száma az összes település 50 százaléka.
A legkisebb megye 14-15 önkormányzatot foglal magában, a legnagyobb 45-46 önkormányzatból áll. Regionális szinten 18 kormányzó
működik, akik kinevezéssel nyerik el megbízatásukat. Oslo mint főváros egyszerre települési és megyei önkormányzat is.

Tanulmányút
A norvég önkormányzati rendszer bemutatását követően Kjell-Torgeir Skjetne ismertette a reform folyamat pénzügyi, költségvetési vonatkozásait.
A norvég GDP 30 százaléka jóléti juttatásokra – elsősorban nyugdíjasok, betegek és
idősek ellátására – fordítódik. A legfontosabb
jóléti szolgáltatásokat jogszabályok határozzák meg. Minden önkormányzatnak mérettől
függetlenül ugyanazokat a közszolgáltatásokat kell biztosítania. Az önkormányzatok kötelező feladatait a magyar rendszerhez hasonlóan jogszabályok határozzák meg.
A helyi önkormányzatok költségvetésének
78 százalékát fordítják oktatásra és egészségügyi feladatok ellátására. Norvégiában az óvodai és általános iskolai ellátás a települési önkormányzatok feladata, a 11–13. osztályok a
megyei önkormányzatokhoz tartoznak.
Hosszabb távon a népesség elöregedése miatt az egészségügyi költségek megnövekedésére lehet majd számítani. Az oktatási költségek, viszont kevésbé fognak emelkedni.
A finanszírozás 78 százaléka adókból és
általános támogatásokból származik. Normatív alapú támogatás van, mely figyelembe
veszi a helyi sajátosságokat, illetve a költségvetésnek évről-évre tükröznie kell bekövetkező változásokat is.
Az általános támogatások és adók kapcsán
elosztó rendszer működik. Demográfiai, szociális, földrajzi adottságok figyelembevételével határozzák meg az egyes települések
számára szükséges finanszírozási forrásokat. Komoly dilemmát jelent a kormány számára, hogy a jóléti társadalom fenntartása
mennyire gazdaságos. Az olajbevételekben
is lassan csökkenés figyelhető meg, deficitre lehet számítani, így a szolgáltatások színvonalának emelkedése sokáig nem lesz majd
fenntartható.

Kjell-Torgeir Skjetne kiemelte: a reformokat úgy hajtották végre, hogy kisebb projektek valósultak meg önkormányzati szinten, és
ezeket emelték be a jogi szabályozásba.
Geir Runar Johannesen – a KS régiókért felelős igazgatója – ismertette a norvég szövetség szerepét az önkormányzati reform előkészítésében és megvalósításában.
A reform során a parlamenti pártok megállapodásban szabályozták az együttműködésüket. A legfontosabb célkitűzés az volt,
hogy a lakosság jó és egyenlő szolgáltatásokhoz jusson. Átfogó településfejlesztés valósuljon meg, fenntartható és pénzügyileg jól
működő önkormányzatok legyenek, és a helyi demokrácia is megerősödjön.
Két irányban gondolkodott a kormány.
Egyik irány: hogy nagyobb önkormányzatok alakuljanak ki, a másik irány: ha a jelenlegi struktúra megmarad, az önkormányzatok között társulás jöjjön létre.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter egy szakértői csapattal dolgozik, amely a
következő ajánlásokat fogalmazta meg a reformfolyamatban:
• 15-20 ezer lakosú önkormányzatok számára lehet optimálisan megszervezni a
közszolgáltatásokat;
• nagyobb területeken valósuljon meg a
szolgáltatás nyújtás, több önkormányzat vonatkozásában;
• politikai részvételre (képviseletre) vonatkozóan újfajta elképzeléseket kell megvalósítani.
Johannesen kiemelte, hogy jelentős kihívás
előtt állnak, mivel nagy területeken él kevés
lakos, illetve kis területen sűrűsödik az ország lakosainak nagy része. Problémát jelent
továbbá, hogy sok önkormányzat van egymás
határában, amelyek más és más törekvéseket
próbálnak megvalósítani.
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A szakértői csapat azt javasolta a kormánynak, hogy kevesebb legyen az állami beavatkozás, bizonyos források kerüljenek át az önkormányzatokhoz, valamint az állami regionális
igazgatás szintjén egyfajta egységesítés valósuljon meg.
A kormány az önkormányzatok számára
„szomszédsági” tárgyalások kezdeményezését javasolta. Ennek struktúráját maguk az
önkormányzatok határozták meg.
A norvégiai önkormányzati szövetség abban érdekelt, hogy a megyei kormányzók
fogják össze a reformfolyamatot, de a valós
döntés az önkormányzatok kezében legyen.
A szövetség egy önkormányzatnak sem tett
konkrét ajánlást annak érdekében, hogy melyik önkormányzattal olvadjon össze.
A KS a reform során számos egyeztetést,
workshopot, szakmai konferenciát szervezett, valamint konkrét kutatást is megrendelt, melynek eredményeképpen az látszik,
hogy az önkormányzatok inkább nagyobb
szabadságra vágynak, mint több feladatra.
Létrehoztak egy adatbázist, amely a helyi demokrácia szintjeit mutatja be adatokkal alátámasztva.
Külön stratégia készült arra, hogy az önkormányzatok mint munkáltatók hogyan tudnak
eljárni az egyes átszervezési folyamatokban.
Jogi szakértőkkel, valamint szervezetfejlesztési hálózati munkával mérték fel az összeolvadás hatásait.
A jelenlegi 428 önkormányzat közül 11 önkormányzat döntött az összeolvadás mellett,
és 150 írt már alá egy első megállapodást.
A norvég önkormányzatok fele népszavazást
szeretne kiírni. Hatvan olyan önkormányzat
van, amely elutasítja az összeolvadást. A megyei szintből két megye – Nord-Trøndelag és
Sør-Trøndelag – van, amely nagyon közel áll
az összeolvadáshoz.

második negyedév | ÖNkormányzat

19

Tanulmányút
A kormány szándéka, hogy a jelenlegi 19
megyét 10 megyére csökkentse. A megyei reform megvalósítására vonatkozó tárgyalások
elindultak az ország nyugati és keleti részen
is. Az északi és déli részen lévő megyék viszont egyértelműen nemet mondtak az ös�szeolvadásra. A megyéknek 2016. december
1-jéig van lehetőségük az önkéntes társulásokra, ezt követően a kormányzat fogja kikényszeríteni jogszabály által. A települési
önkormányzatok esetében nincs szó jogszabályi kikényszerítésről.
Norvégiában jelenleg 11 500 választott
képviselő van a települési és a megyei önkormányzatoknál. Egy 200 lakosú önkormányzat választott testülete 11 fős. Nagyobb városokban (Oslo, Fredrikstaad) 70-80 fős a
testület.
A reformfolyamat során a választott politikusok számának csökkentését is tervezik, de
a változás mindenképpen kihat majd a köztisztviselőkre és közalkalmazottakra is. Az
összeolvadás következtében egy határt húznak majd, és azon belül az önkormányzatok
eldöntik, hogy mennyi képviselőt választa-
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nak. Az összeolvadás után nem biztos, hogy
egyes pártok jó pozícióban fognak maradni továbbra is, ezért komoly pártpolitikai viták várhatóak.
Ina Ruud, a norvégiai Helyi Önkormányzati
és Modernizációs Minisztérium munkatársa
minisztériumi szemszögből mutatta be az önkormányzati reformkezdeményezést.
A kormányzat álláspontja szerint a helyi
szint védelmében kell végrehajtani a reformot. A nagyobb önkormányzatokhoz kell
átcsoportosítani a feladatokat. A reform törekvéseket a parlamenten belül is komoly
többség támogatja.
A reform folyamat kritériumai: nyitottság és átláthatóság; a folyamat során széles
körben be kell vonni az érintett csoportokat önkormányzati és össztársadalmi szinten is; a folyamat legfontosabb eleme az önkéntesség.
Hol tartanak most? Két évvel ezelőtt januárban szakértői bizottság alakult meg, amely
helyzetjelentést készített az alábbi kritériumok alapján: hatékonyság, megfelelő távolságok, helyi identitás, gazdasági helyzet, helyi politikai kontroll.
A reform folyamatában regionális és helyi
szinten is folynak egyeztetések. Megyei kormányzó segíti a helyi folyamatokat a regionális irodákkal együttműködve. 2016 őszéig kell
összegezni az eredményeket, majd ajánlásokat
megfogalmazni a kormány számára.
Az összeolvadásban a legjelentősebbek a
gazdasági ösztönzők. 2,8 millió euró támogatást kapnak azok az önkormányzatok, amelyek az összeolvadás mellett döntenek. Függ
ez persze attól is, hogy hány önkormányzat
olvad össze, és ez mekkora lakosságot érint.
Egyúttal a jelenlegi finanszírozási rendszer
is átalakítás alatt van. Azok az önkormányzatok, amelyek összeolvadnak, 15 éves garanci-
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át kapnak a kormányzattól arra, hogy a meglévő támogatási összeg nem változik majd a
költségvetésükben.
Van egy minisztériumi rendelet, amely szerint, ha a közigazgatási határok változnak,
akkor mindenképp fel kell mérni a lakosság
véleményét is. A helyi népszavazás egyfajta
ajánlás, de nem kötelező erejű. Sok vita van
arról országszerte, hogy milyen szinten kell
kötelezőnek tekinteni a helyi népszavazást.
Nemcsak „igen” és „nem” lehet a válasz, hanem másfajta kritériumok is lehetnek.
A megyei szintet érintően 2015-ben indult el a párbeszéd a kormánnyal. Egy dokumentum tartalmazza, hogy mely hatáskörök kerülnének át állami szintről megyei
szintre. 2016. december 1-jéig kell lezárni az
egyeztetéseket. A kormányzat 2017 tavaszára fog ajánlást megfogalmazni az új struktúra kapcsán.
A delegáció a tanulmányút második napján Rygge önkormányzatának a szomszédos
Moss önkormányzattal való összeolvadási folyamatát ismerhette meg
Moss és Rygge Norvégia viszonylatában a
két legkisebb önkormányzatnak számít. Moss
lakosságban kétszer akkora, mint Rygge. Moss
300 éves ipari város, Rygge-nek jelentős történelmi hagyományai vannak.
A reformfolyamat kapcsán pozitív szemlélet uralkodik. A demokrácia lényege, hogy a
lakosoknak legyen lehetősége választott képviselőkre szavazni azon a területen, ahol élnek és dolgoznak. Egyre inkább kialakul a megyék és települések között egy verseny, hogy
milyen lehetőséget tudnak nyújtani a befektetőknek. Nagyobb tervet nagyobb egységben tudnak elképzelni.
Az önkormányzatokat a reform elindításakor felkérték, hogy indítsanak párbeszédet
annak érdekében, hogy a szomszéd település-
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sel hogyan tudnának együttműködni. Rygge
2014-ben három önkormányzattal tárgyalt az
együttműködési lehetőségekről. A tudástárat
használták erre.
Moss és Rygge önkormányzata már régóta
együttműködik a sürgősségi betegellátás területén. A két település több kritérium szerint gondolta végig az összeolvadás lehetőségét. Politikai megegyezésekkel, pártlistákkal
fogják biztosítani a települések arányos képviseletét. A jelenlegi helyzet alapján a nagyobb
pártok támogatják az összeolvadást.
A lakosság körében három különböző
közvélemény-kutatás is készült, amelyek azt
eredményezték, hogy Moss lakosainak a fele az összeolvadást támogatja. A végső döntés parlament kezében van. Sok fajta módja van annak, hogy kikényszerítsék – akár
erőszakkal – a „házasságot”. Az anyagi kérdés mindenképpen döntő lehet. Rygge már
most kényszerhelyzetben van, jelenleg sem
tudják a szolgáltatásokat megfelelő szinten
ellátni. Az intézmények, lakóhelyek, lakóterületek megmaradnak, igazából csak a vezetőség változik.
Az összeolvadás a finanszírozás szempontjából is előnyös. 13,2 millió NOK eddig méretarányosan járt az önkormányzatoknak, de
ezt most meg fog változni. Mivel Rygge önkormányzata az összeolvadás mellett döntött,
ezért továbbra is jogosult erre az összegre.
A delegációt fogadta a norvég parlament
önkormányzati bizottságának elnöke, Helge-André Njåstad is, aki röviden összefoglalta a norvég önkormányzatok pénzügyi és költségvetési helyzetét.
A norvég állami teljes költségvetés összege 1400 milliárd korona, ebből 200 milliárd
az önkormányzati költségvetés.
Norvégiában kiegyenlítő rendszer működik. A költségvetést negyven indikátor alapján

állítják össze. Az önkormányzati rendszerrel
szoros összefüggésben van az adatszolgáltatási rendszer – COSTRA.
Négy nagyváros – Oslo, Bergen, Torgen,
Stavanger – kap kiemelt költségvetési támogatást a méretükből adódó feladatokra. Kapnak juttatást a kicsik, az északi települések is,
valamint a gazdálkodásból élő települések is.
A rendszer nagyon komplikált, ezért egy újat
szeretnének kialakítani. (Az ellenzék fő érve
a reform ellen, hogy minél kevesebb az önkormányzat, annál kevesebb a helyi politikus,
így az állam nagyobb szerephez jut.) Ahhoz,
hogy az önkormányzatok új feladatokat kapjanak, nagyobbnak kell lenniük. Decentralizációs folyamat megy végbe. Az állami szintről a megyei szintre legyenek átcsoportosítva
a feladatok. Legyenek erős megyék és erős települések, ez a cél.
A tanulmányút utolsó állomása Nittedal
város önkormányzata volt, ahol a delegáció
megismerte azt a körültekintő és mindenre
kiterjedő alapos munkát, amelyet a település vezetősége végzett, hogy megtudja, érdemes-e összeolvadni bármely irányban a környező településekkel. Az önállóságot feladó
összeolvadás előnyeit és hátrányait alaposan
körbejárták, amelynek révén a saját tevékenységüket is tudatosan és megalapozottan értékelték, miközben a lehetséges együttműködési
formák is felszínre kerültek. Az önkormányzatnál a személyzeti osztály vezetője volt felelős a reformkezdeményezés adminisztratív folyamatáért.
Nittedal önkormányzata nagy hangsúlyt
helyez egy újfajta közösségi élettér kialakítására, amelynek megvalósítása során sok szereplővel működnek együtt. Azt vallják, hogy
a lakosoknak legyenek céljaik, ehhez szükség
van közösségi térre, kultúrára, programokra, könyvekre.
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A stratégiai célkitűzések meghatározásában első lépésként az önkormányzat vezetősége 2011-ben felmérést végzett a munkatársak körében. A felmérés azt tükrözte, hogy
a dolgozók többsége boldog a munkahelyén,
nem látják viszont, hogy melyek az önkormányzat célkitűzései. Ezt követően egy szakértői bizottság két kiadványt jelentetett meg,
segítendő az önkormányzati reform megvalósítását.
A reform három legfontosabb kérdése:

• A feladatot végre tudja-e hajtani az önkormányzat a hatalmon lévő pártok jóváhagyása nélkül?
• Meg lehet-e valósítani úgy egy feladatot,
hogy a politikusok és a közvélemény nem
ugyanazon a véleményen van?
• Mennyire elfogadható, hogy a pártok
egyetértenek, de a közvélemény nem áll
a döntés mögé, vagy fordítva?

Dokumentum készült arra vonatkozóan is,
hogy a politikusok szerint mi legyen Nittedal célkitűzése a reformfolyamatban. Minden pártnak lehetősége volt, hogy bemutassa programját a reform és saját elképzelései
kapcsán. Ezt követően a jegyzői kabinet ös�szehasonlító tanulmányt készített. A nagy
kérdés az volt, hogy Nittedal tud-e majd hatást gyakorolni a fejlesztésekre akkor is, ha
már nem lesz saját önkormányzata?
Az ifjúsági önkormányzat teljesen megosztott volt az összeolvadás megítélésében. (Nittedalban a gyerekek ugyanolyan joggal vesznek részt a tanácskozásokon, mint az egyéb
politikai és civil szervezetek.) A legtöbben úgy
vélték egy esetleges összeolvadás esetén kevésbé éreznék magukat Nittedal-inak.
Módszertan kidolgozásakor és a feladatok
meghatározásakor egyértelmű és a pártok
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számára is elfogadható folyamatot kellett felvázolni az összeolvadás létrejöttéhez. Mindvégig törekedtek a támadhatóság kizárására
és fontos volt a határvonalat is meghúzni a
közigazgatás és a politika között.
A szakértői jelentés tartalmazta, hogy egy
jó önkormányzati működéshez milyen feltételek szükségesek: megfelelő szakértelem, képesség; a közösségnek rendelkezni kell a jog
által meghatározott hatáskörökkel; lakossághoz való közelség; Nittedal lakosságának
megfelelő képviselete kell, hogy legyen a testületekben; versenyképes önkormányzat (javadalmazás, oktatás, innováció, fejlesztés);
nagy távolság nem lehet nagy a közigazgatási központ és a lakosság között; hiány nélküli
tervezés; 3 százalékos tartalékot kell képezni;
az egy főre eső adóbevétel magas – meg is kell
hogy maradjon; kevés hitelfelvétel történjen;
nettó adósság mértéke nem haladhatja meg
a bevételek 50-60 százalékát; ha az összeolvadás mellett döntenek, akkor a releváns önkormányzatok is annyira elszántan akarják,
mint Nittedal és elfogadják a közös identitást. A megelőző programok nagyon fontosak: idősellátás, egészségügy. Megvizsgálták
azt is, hogy ezek az összeolvadásra szánt településeknél hogyan érvényesülnek.
A mindenre kiterjedő elemzésből az derült
ki, hogy Nittedalnak nem kell összeolvadnia,
továbbra is egyedül kell működnie, és biztosítania a közszolgáltatásokat a település lakói
számára. Nittedal polgármestere, Hilde Thorkildsen hangsúlyozta, hogy az összeolvadás
jogi kikényszerítése senkinek nem érdeke. Az
erős demokrácia nagyon jelen van, a kormány
nem akar ez ellen menni. Ma a norvég parlamentben nem létezik olyan párt, amely megtámadná ezt az erős demokráciát.
A nittedali látogatás alapján a delegáció
megállapította, hogy a települést és környe-
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zetét nem ismerő számára is meggyőző volt
az önkormányzat kiváló munkája. Öröm volt
látni, hogy mennyire kitartanak az önkormányzati alapértékek mellett, és nem hajlandóak politikai, kormányzati elvárásoknak
megfelelni, hanem a jól felépített és hos�szabb távon is fenntarthatónak ítélt útjukon
kívánnak járni.
Meggyőző volt a konklúziójuk, mely szerint önállóan jobb jövő előtt állnak, mintha
összeolvadnának. Miközben Nittedal részéről lezártnak tekintik a folyamatot, javaslatokat is megfogalmaztak a kormányzatnak.
Amiből látható, hogy az összeolvadás elutasítása nem az együttműködés, az együttgondolkodás és a nagyobb léptékű tervezés elutasítást jelenti. A Nittedal-i példa jó példaként
terjeszthető Magyarországon is.
Összegzésként elmondható, hogy a norvég
és a magyar önkormányzati rendszer átalakítási folyamata ellentétes irányú. A 2011-es
magyar változtatásig meglehetősen hasonló
kompetenciákkal rendelkeztek a hazai helyi
önkormányzatok is, mint a skandinávok, viszont ezt követően évről évre vontak el közszolgáltatási feladatokat az önkormányzatoktól, akár a köznevelést, az egészségügyet vagy
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a szociális ellátást nézzük. Magyarországon
a centralizáció vált a reform fő irányává azáltal, hogy az állam nem csupán szabályoz,
hanem a közszolgáltatási feladatok egyre növekvő részét is saját szervezetrendszerben kívánja ellátni.
Ezzel szemben a mindenkori norvég kormányok arra törekszenek, hogy minél több
feladatot, hatáskört és ellátási felelősséget
tudjanak ráruházni az önkormányzatokra.
Ennek a decentralizációs folyamatnak a része, hogy a megnövekedett feladatok gazdaságos és hatékony ellátására alkalmassá
tegyék az önkormányzatokat, ami viszont a
kisebb lakosságszámú önkormányzatok további integrációját vonhatja maga után. Így
egyszerre zajlik az összeolvadás révén egyfajta centralizáció, miközben a kormányzat decentralizál. A norvég folyamat a tekintetben is tanulsággal szolgál a magyar
reformok szempontjából, hogy miképpen
lehet megalapozni egy átalakítási folyamatot, illetve miképpen lehet aktív, cselekvő részeseivé tenni az önkormányzatokat az átalakításban. Az együttműködés skandináv
módszerét érdemes lenne a kormányzatnak
is megfontolnia.

Hirdetés

Innovációval az elégedett választókért
Szerző: Méhes Fanni, APFM-Systems Kft. (Fotó: Szentendre © Paraszkay György)

Szentendre egy innovatív település, mely a hagyományok megtartása mellett
halad a korral és minőségi ellátást nyújt lakosai számára. A szentendrei önkormányzat mindent megtesz, hogy a településen élők igényeit meghallja és teljesítse. Ebben nagy segítséget nyújt az EPN online bejelentő rendszer, amelyről
Zeller Andrással, a Városi Ügyfélszolgálat vezetőjével beszélgettünk.
igazán volt alkalmas, ezért olyan átfogó rendszerre volt szükség, mint az EPN.
– Hogyan fogadták a munkatársai a rendszert?
– A bevezetéskor a legfontosabb szempontok között szerepelt, hogy a felhasználók
munkáját ne nehezítse az új rendszer, abban
támaszt lássanak, és ne akadályt. Több rendszert is teszteltünk, de az EPN volt az, ami leginkább átment a felhasználóbarát szűrőn. Logikus, könnyen kezelhető program, a kollégáink
hamar hozzászoktak és megkedvelték.

Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere:
élhető város XXI. századi eszközökkel

– Miért vezették be Szentendre településén
az EPN online bejelentő rendszert?
– Városunk Ügyfélszolgálati Irodájába nagyon sokféle megkeresés érkezik, különféle
csatornákon. A beavatkozó, végrehajtó szervezeti egységekhez továbbított feladatok követése, ütemezése és az azokkal kapcsolatos
kommunikáció összefogása nehéz művelet.
Fontos, hogy minden igényt feldolgozzunk,
és a témafelelősöket meghatározzuk. Lényeges az is, hogy a szolgáltatási szintidők kön�nyebben betarthatóak legyenek. Erre az eddig használt Excel táblázatos megoldás nem

– Szentendre lakosaitól érkezett-e visszajelzés?
– A hozzánk fordulók korszerű és magas
színvonalú szolgáltatást várnak el tőlünk. A
panaszkezelő nagyon sokat segít ebben, így
szerencsére gyengülnek a közigazgatással kapcsolatos – mindenhol megfigyelhető – negatív sztereotípiák. A bejelentőt már a nevéről
be tudjuk azonosítani, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ügyfeleink érzékelik
ezt és elégedettek, hiszen megfelelünk az elvárásaiknak.
– Ajánlaná az EPN-t más településeknek,
ha igen, miért?
– A rendszer természetesen más miatt lehet előnyös egy ötezer vagy egy százezer fős
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APFM-Systems Kft.

7030 Paks, Szent János u. 19.
www.apfm-systems.com
További felvilágosítás:

Várvölgyi Evelin
a +36-20 265-9965 számon.

Adatbázist mindenkinek!

településnek, de úgy vélem, hogy mindenki
számára hasznos lehet. A panaszkezelő rendszer alkalmazásával XXI. századi, minőségi
szolgáltatás nyújtható, ami minden innovatív település működésében fontos szempont,
lakosságszámtól függetlenül.
– Ön mint szentendrei lakos, a településre
látogatóknak mit ajánlana?
– Nagyon nehéz, szinte lehetetlen egyetlen dolgot kiemelni. A macskaköves utcák, a
mediterrán hangulat, a templomaink, galériáink, a Duna-korzó, a környező hegyeink, az
uszodánk, az éttermek, a kávézók mind-mind
Szentendrét jelentik. Élő, lüktető, soknemzetiségű város a miénk, amely folyton megújulva is őrzi hagyományait, s ahol érdemes
kicsit – vagy inkább sokkal – több időt is eltölteni, mint egy délutánt.
(x)
Az EPN szoftver célja, hogy a lakossági
bejelentések és egyéb feladatok kezelésének folyamatát leegyszerűsítse és lerövidítse. Segítségével az ügyfélszolgálatok
könnyen kézben tudják tartani aktuális
ügyeiket. A rendszer internetalapú, telefonról és tabletről is használható. A felület
elérhetővé tehető a település weblapján,
amiben kérésre segítünk. Magyar fejlesztőktől – a magyar önkormányzatoknak.
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A legjobb idősotthon – a
MANORKA-zárókonferencia Visegrádon
Szerző: Tóth Karolina, a TÖOSZ testületi titkára

A Fókuszban az idősellátás és a szociális ellátórendszer átalakítása című konferenciát 2016. április 1-jén rendezték meg Visegrádon polgármesterek, jegyzők
és más önkormányzati szakemberek részvételével. Ezt követően az érdek-képviseleti szervezetek közgyűléseket és elnökségi üléseket tartottak.
A program Sütő Lászlónak, a KÖOÉSZ alelnökének, Marcali polgármesterének előadásával kezdődött, melynek címe: Az idősellátás helyzete Magyarországon. Beszámolt
a szövetség vezette munkacsomag eredményeiről, majd arról beszélt, hogy a három évvel ezelőtti kezdéskor mindenki úgy képzelte,
hogy a jövőben a bentlakásos intézmények
működtetése, fenntartása lesz a meghatározó az idősgondozásban. Az időben haladva
kiderült, hogy ez az ellátási forma csak egy
a lehetőségek sorában. A főcélkitűzés pedig
az lett, hogy az idős embereket minél tovább
otthon tudjuk tartani, megadni számukra azt
a lehetőséget, hogy öregségüket méltósággal
éljék meg, és otthon, saját környezetükben
tölthessék mindennapjaikat. A magyarországi workshopok, illetve a Norvégiában tett tanulmányút is azt erősítették meg, hogy ez a
helyes irány. A program tapasztalatait szakmai kiadványban összesítették, és azt valamennyi városhoz eljuttatják.
Sütő László ezután a települések – főleg
az aprófalvak – elöregedéséről, és az egyedül
maradó idősek számának növekedéséről beszélt. Ezután a jelenlegi gyakorlatot elemezte, kiemelve a pótolni valókat – szervezeti,
szakmai, pénzügyi szempontból egyaránt.
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Néhány példát sorolt:
■ 
szociális étkeztetés: ezt a szolgáltatást
minél szélesebb, tágabb körre ki kell bővíteni.
■ 
házi segítségnyújtás: ez az a terület, amely
a legalulfinanszírozottabb. Kiemelten
fontos, hogy ahol lehet, az önkormányzat segítse anyagilag a helyben működő
civil és karitatív szervezeteket. Lényegesen több ennek a hozadéka, mint az esetlegesen befektetett összeg.
■ 
idősotthonok: emelni kell a színvonalon, szállodai szintű intézményekre lenne szükség, hiszen az emberi méltóság
az élet vége felé a legfontosabb.
Dávid Zoltán, Orosháza város polgármestere Önkormányzati jó gyakorlat bemutatása az idősellátásban – Fókuszban Orosháza
városának szociális ellátórendszere című előadásában elmondta, hogy intézményi ellátottság szempontjából helyzetük jó, hiszen rendelkeznek kórházzal több orvosi rendelővel,
szociális intézménnyel, gyógyszertárral. De
több olyan intézményt és egyéb szolgáltatási
formákat is működtetnek, amelyek túlmutatnak a törvényi kötelezettségeken.
Karácsonyi Magdolna, Budapest XIII. kerület aljegyzője a szociális ellátórendszer át-
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alakításának önkormányzati nézőpontjairól
beszélt. Az önkormányzat mint munkáltató, fenntartó és a közigazgatási területén élő
állampolgárokért felelősséggel tartozó, számukra közszolgáltatásokat nyújtó közhatalom.
Egyetértett azzal, hogy mindaddig az otthonában éljen az idős ember, amíg az lehetséges. Látni kell azonban azt is – tette hozzá –,
hogy a kormányzat által támasztott feltételek
szigorodtak, a szabályok nem minden esetben segítik elő a hatékony ellátást.
Szopka Zsolt szervezeti igazgató, a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltségének igazgatója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatellátásáról tartott előadást.
Konkrét számadatokkal szolgált a szociális területen ellátottak számáról, az ellátási
formákról. A jövő feladatai közül az kiemelte a szakápolási tevékenység kiterjesztését,
az ellátórendszer hatékonyságának növelését, szakmafejlesztést, ezen belül továbbképzések szervezését, szakmai műhelyek működtetését.
Nyitrai Imre, az EMMI Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára Kormányzati intézkedések,
tervek az idősellátásban címmel tartott tájékoztatót.
Részletesen beszélt a kormányzati intézkedések céljáról: célzottabb szolgáltatásnyújtás
kialakítása és az ellátórendszer átláthatóbbá, hatékonyabbá és igazságosabbá tétele.
Módosulnak a házi segítségnyújtás szabályai, melyben átalakul a nappali ellátás, és
külön kategória lesz a szociális segítés és a
nagyobb szakmai felkészültséget kívánó
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z otthon
személyi gondozás. Szakosított ellátások területén a három fő változás: az emelt szintű
férőhelyek átminősítése, az átmeneti ellátási
formák megszüntetése és az idősek otthonában szakápolást nyújtó komplex ellátás létrehozása. (Teljes szöveg: www.manorka.net.)
Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős helyettes államtitkára Az önkormányzatok jövőbeni szerepéről alkotott kormányzati elképzelések – az
eddigi reformok és jövőbeni tervek című előadásában kitért az önkormányzati feladatellátás változásaira, amelyek a többi között
a szociális területet is érintették. Itt is változott a feladatellátás, átalakult a segélyezés rendszere, a családsegítés, és a házi segítségnyújtás is.
Sajnos a polgármesterek bérének rendezése kapcsán nem tudott jó hírekkel szolgálni,
de hozzátette, hogy a kormányzat törekszik
megoldást találni a kialakult helyzetre.
A minisztérium által nyújtandó támogatásokra a pályázati kiírások egy része már elkészült, s a közeljövőben valamennyi pályázati kiírás megjelenik.
A Miniszterelnökség képviseletében Fejlesztési lehetőségek önkormányzatoknak /a
TOP-on túl – A Norvég Alap jövőbeni tervei
és lehetőségei, egyéb fejlesztési források címmel Vitályos Eszter európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár adott tájékoztatást
az eddigi eredményekről és a Norvég Alappal
folytatott tárgyalásokról. Elismeréssel szólt
a TÖOSZ szakmai munkájáról a MANROKA-projekt végrehajtása kapcsán.
A jövőbeni tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy az új hétéves periódusban (2014–2021)

Magyarország részesedése nem csökkent az
előzőekhez képest. A várható támogatási prioritások az alábbiak:
■ 
innováció, kutatás;
■ 
oktatás és versenyképesség;
■ 
társadalmi befogadás, fiatalkori munkanélküliség és szegénycsökkentés;
■ 
környezetvédelem, energia, éghajlatváltozás és szén-dioxid kibocsátás csökkentés;
■ 
kultúra, civil társadalom, jó kormányzás,
alapvető jogok és szabadság;
■ 
bel- és igazságügyi fejlesztések (beleértve a migrációs kérdéseket)
A tervezett ütemezés szerint 2017 végére jelenhetnek meg a pályázati kiírások.
Mi lesz veled, magyar falu? címmel Szabó
Gellért, az MFSZ elnöke, Szentkirály község
polgármestere számolt be a szövetség eredményeiről a MANORKA-projektben. (Részletesebben a xx oldalon).
Az életen át tartó tanulás és az önkormányzatok: hogyan tovább a MANORKA projekt
után? című előadást közösen tartotta meg Várkonyi Zoltán, az Európai Hálózat az Alapkészségekért (EBSN) vezetőségének tagja és Vincze
Zsolt, a SZETT projektvezetője. Kiemelték: fő
célkitűzésük az önkormányzatok támogatása
az életen át tartó tanulás szemléletének helyi
meghonosításában és fejlesztésében, valamint
az önkormányzat aktívabb szerepének segítése a helyi felnőtt tanulás, a közösségi tanulás
ösztönzése tekintetében.
A szakmai nap további programjaként közgyűlést tartott a TÖOSZ Polgármesternői Tagozata és a KÖOÉSZ. Elnökségi ülést tartott a
TÖOSZ és az MFSZ, sor került a TÖOSZ Közigazgatási Szakmai Szekciójának és az Esélyegyenlőségi Munkacsoport ülésére is.
A konferencián elhangzott előadások letölthetők a www.manorka.net honlapról.
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A Közigazgatási Szakmai
Szekció üléséről
A TÖOSZ Közigazgatási Szakmai Szekciójának ülésén Bálint József, a szekció szervezőbizottságának vezetője vitaindítójában
ismertette az állami tisztviselői kar létrehozásáról szóló jogszabály-tervezetet. Kifejtette a TÖOSZ részletes véleményét a
jogszabály-tervezetről, amely egyben az önkormányzati szövetségek együttes véleményét is tükrözi. Ennek lényege: nem támogatják az állami tisztviselői kar létrehozására
vonatkozó javaslatot. (Szövetségünk állásfoglalását korábban már eljuttatta Kovács
Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára részére.)
Ezt követően Boross Péterné, az MKKSZ
főtitkára beszélt az önkormányzati hivatalokban dolgozó köztisztviselők életpályájáról, valamint szakszervezeti szemszögből
ismertette az állami tisztviselői kar létrehozására vonatkozó tervezetről szóló véleményüket.
A szekcióülésen élénk vita folyt a tisztviselői karról szóló jogszabály-tervezetről,
az önkormányzati köztisztviselők helyzetéről, 2008 óta változatlan bérükről, valamint ezzel összefüggésben a polgármesteri bérekről is.
Farkasné Gasparics Emese, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkormányzati Kutatóintézetének igazgatója tájékoztatást adott
az intézet rendeltetéséről, céljairól, feladatairól.
A vitát követően Bálint József bejelentette, hogy a Közigazgatási Szakmai Szekció következő ülésének fő témája a közös
hivatalok ügye lesz.
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A 2016. április 1-én Visegrádon megrendezett konferencián a MANORKA projektben résztvevő partnerek beszámoltak tevékenységükről, eredményeikről.
A következőkben ezekből adunk ízelítőt.

Mi lesz veled, magyar falu?

A Magyar Faluszövetségnek a projektben való részvétele egyszerre jelentett
minden eddigieknél nagyobb feladatot,
másrészt kiváló lehetőséget látókörünk
kiterjesztésére, ismereteink bővítésére. Különösen nagy volt a jelentősége
mindezeknek olyan időszakban, amikor
a teljes hazai közigazgatás átszervezése
zajlott – határok újrarajzolásával (járások) és állami-önkormányzati hatáskörök átrendezésével. Ebben az átalakuló,
bizonytalansággal teli közegben a falusi
önkormányzatoknak „talajt fogni” a korábbiaknál is nehezebb.
Falvak helyzete az új önkormányzati rendszerben – a falvak hatékonysági hálózatának kiépítése címet kapta a Falszövetség által
vezetett projektelem. A 2013 novemberében
megtartott nyitórendezvény helyzetjelentése
már tartalmazta azokat a legfontosabb felvetéseket, amik aggályokkal töltötték el a falusi
vezetőket – nem elsősorban a saját, mint inkább a faluközösségek jövőjét illetően.
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A megyei workshopok sorozata a következő
kérdéskörök megtárgyalását célozta:
■ 
Évfordulókhoz közel a mindenkori
költségvetési törvény
■ 
A közfoglalkoztatás változó rendszere
■ 
Az új közfeladat-ellátási rendszer
■ 
A területi közigazgatás átalakítása
■ 
Önkormányzatok és földügyek
■ 
Vidékfejlesztési lehetőségek falun
■ 
Falvak és iskoláink
■ 
Aprófalvak és a jövő
■ 
Helyi közösségi kezdeményezések
– LEADER
■ 
A falvak kulturális-közösségi élete
■ 
Vidékfejlesztés 2014–2020
■ 
Falusi pénzügyesek és a változások
■ 
Cigány és nem cigány falusiak együttműködése
■ 
Mi legyen a zárótanulmányban?
Bő két év alatt sikerült lebonyolítani a 18
önkormányzati fórumot – Vas megye kivételével minden megyébe eljutottunk. Előadóink között állami vezetők, minisztériumi
szakértők, megyei hatóságok vezetői, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselői tájékoztatták az érdeklődő polgármestereket,
jegyzőket pénzügyi ügyintézőket, helyi képviselőket. Rendezvényeinken megjelent ös�szesen 642 fő.
A fórumokon elsősorban kollégákkal találkoztunk, és az adott térség, település jó gyakorlatának megismerése a résztvevők közös
ismeretévé válva hasznos ötleteket adott saját gondjaink megoldásához.
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Legalább ekkora jelentősége van azonban a projekt során a partnerekkel együtt
végzett munkának. A más szövetségekkel,
minisztériumi tisztviselőkkel, szakértőkkel folytatott rendszeres együttműködés az
egymás közötti távolság csökkentésére, esetenként akár az érdekazonosság felismeréséig is elvezetett.
Különösen értékes ismeretekkel gyarapodhattak azok, akik részt vettek a norvég
önkormányzati rendszer és az ottani kistelepülések helyzetének megismerését célzó tanulmányúton. Hálával gondolunk arra
a vendégszeretetre és nyitottságra, amiben
részesültünk, a rugalmasságra, hogy a vidéki Norvégia életébe is bepillanthattunk mi,
tizenöten. Utunk legfontosabb tanulsága
talán az, hogy megerősödtünk az egymással való összefogás szükségességében a települések és azok szövetségeinek viszonylatában egyaránt.
A jelenkori helyzetkép rögzítésére, a tapasztalatokból következtetések levonására és
ajánlások megfogalmazására kiválóan alkalmas zárótanulmányban összegeztük szakértők segítségével a jövőben követendő legfontosabb teendőket.
Ez a jövő azonban számos bizonytalanságot hordoz valamennyiünk számára. Az érdekérvényesítés hatékonyságának javításához
elsősorban önmagunk és egymás értékeinek
felismerésére, a közös sikerélmények gyarapítására kell törekednünk. Nem elfogadva a
központi döntéshozatal „rólunk, de nélkülünk” gyakorlatát, ügyelve azonban arra is,
hogy kitartóak legyünk abban az értékrendben, ami a táj és a rajta/belőle/érte élő kisközösségek harmonikus egymásrautaltságában
évszázadok távlatában gyökerezik.
Szabó Gellért, MFSZ-elnök
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Az önkormányzati és járási
hivatalok együttműködése
A 6. munkacsomag programja szerint 2014. február 18-án megalakult
a Járási Munkacsoport. Vezetésére
Fehér József, az MKKSZ szakértője
kapott megbízást, a szakmai vezetői feladatok ellátására pedig Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese. A munkacsoport tevékenységében folyamatosan részt vettek a
Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség vezető kormánytisztviselői,
a TÖOSZ és az MKKSZ szakértői – a
projektpartnerek közül – a KÖOÉSZ
és az MFSZ tisztségviselői, meghívottként bekapcsolódtak a munkába
a Magyar Közigazgatási Kar és a Köztisztviselők Szakmai Szövetségének
képviselői.
A TÖOSZ által – a megyei kormányhivatalok hatékony támogatásával – szervezett
megyei polgármesteri fórumokon (2015.
január–március) a részvevők tájékoztatást
kaptak a projekt céljairól, és a tréningek várható szakmai eredményeiről. A TÖOSZ és az
MKKSZ szakértői kidolgozták az együttműködés szakmai kereteit tartalmazó kétnapos
tréninganyagot. Ezt követően választották ki
a trénereket: 25 fő az önkormányzati területről, 25 fő pedig a járási hivatali szakmai
körből. A trénerek fölkészítő képzése 2015
januárjában volt, a két vezető tréner irányításával. Itt véglegesítették a kétnapos képzés tematikáját és a lebonyolítás tartalmi és
szervezeti kereteit.

Az önkormányzatok számára pályázatot
hirdettünk, kérve azt is, hogy biztosítsák a
kétnapos rendezvény technikai és logisztikai
feltételeit. A pályázatra 264 önkormányzati
hivatal pályázott. A TÖOSZ Titkárság koordinálása alapján történt meg a helyszínek, az
időpontok, a résztvevő hivatalok körének és a
résztvevők létszámának egyeztetése, és ehhez
kapcsolódóan a trénerek megbízása.
Az elérendő célok közé tartozott, hogy a
képzéseken egy járási hivatal munkatársai,
több (az illetékességi területén működő) önkormányzati hivatal dolgozóival találkozzanak. Ez sikerült.
A 100 (+1) tréningből 56 volt olyan, ahol
az adott járási hivatal munkatársai legalább
két önkormányzati hivatal dolgozóival vettek részt a képzésen. 16 tréningen 5 vagy annál több település önkormányzati hivatalának köztisztviselői voltak jelen. 45 tréningen
1 járás, 1 város „párosítás” volt jellemző. Ebből 18 helyen a járási székhely település önkormányzat munkatársai tréningeztek járási (kerületi, hivatali) kollégáikkal.
A képzés résztvevőinek összlétszáma 1590
fő volt. Ebből 663-an a járási, 823-an önkormányzati hivatalokból jöttek, 104-en pedig az
MKKSZ képviselői voltak. Jelentős számban
(363-an) vettek részt a képzéseken a hivatalvezetők és az önkormányzati tisztségviselők.
A közülük 262 fő az önkormányzatokat, 101
fő a járási hivatalokat képviselte.
A tréningek sikerességének egyik jele, hogy
63 helyen döntöttek úgy: az együttműködést
rendszerbe foglalják, és közös dokumentumban rögzítik annak szervezési, technikai, tar-
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talmi célkitűzéseit (formalizált paktum, megállapodás, közös nyilatkozat stb.).
Az 2015. október 12-i zárókonferencián a
projektpartnerek közösen elemezték a tréningek alkalmával feltárt problémákat és fejlesztési javaslatokat. A leglényegesebb megállapításaik:
– A gyorsan változó jogszabályok, az osztott hatáskörök, az előzetes egyeztetés hiánya, a döntési szintek problémája nehezíti a
két hivatal együttműködését.
– Az informatikai rendszerek összehangolásának és az azonos rendszerű adatbázisok
hiánya, igen komoly nehézségeket jelent a napi folyamatos kapcsolattartásban.
– Az együttműködés javítása érdekében
szükséges, hogy azonos szakmai logikai szerkezetű, közérthető nyomtatványok legyenek,
és egyszerűsödjön az ügyleírások nyelvezete.
Az ügyfélfogadás és ügyfél-tájékoztatás rendje egységes legyen.
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– Az együttműködésben intézményesíteni kell a vezetői konzultációkat, és rendszeressé kell tenni az együttműködést erősítő
munkatársi találkozókat.
– A két hivataltípus együttműködésének
erősítése szükségessé teszi, hogy – fentieken túlmenően – kiegyensúlyozott legyen
a munkaszervezés, megfelelő létszámkerettel dolgozzanak a hivatalok, és a jövedelmek
mindkét szervezetrendszerben, tükrözzék a
végzett munka értékét.
A tréningek részvevői – anonim módon
– elégedettségi kérdőívet töltöttek ki. Több
mint kétharmaduk „nagyon jó”-nak minősítette a képzés célszerűségét, és a tréning hasznosságáról is minden másodiknak ez volt a
véleménye. A képzési modulok közül leginkább az „Együttműködés fejlesztése” című
tréningelem tetszett, de magas pontszámot
kapott a „Helyzetértékelés” és a „Kommunikáció” gyakorlat is. Kimagaslóan elégedettek
voltak a résztvevők a trénerek felkészültségével, a tréninganyaggal és a programszervezéssel is.
Összefoglalva: A járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok közötti együttműködést fejlesztő kapacitásnövelő tréningeket a
tervezett száz magyarországi járásban – az
MKKSZ és a TÖOSZ közösen kialakított tematikáját követve – 2015. március 29. és október 13. között, Magyarország valamennyi
megyéjében és a fővárosban sikeresen megszervezte és lebonyolította. A lebonyolítást
kísérő pénzügyi folyamatok késedelem nélkül és teljeskörűen lezárultak. A tréningek
tapasztalatairól elkészült összefoglaló beszámoló a projektpartnerek és a szakmai közvélemény rendelkezésére áll.
Steiner Erika szakmai vezető és Fehér József
járási munkacsoport vezető
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Az életen át tartó tanulásért

Az életen át tartó tanulással kapcsolatos helyi fejlesztések helyszínei

A 7. számú fejlesztési komponens keretében a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) összesen hét
kiválasztott magyarországi települési önkormányzat vezetőjét, illetve
a hivatalok munkatársait készítették fel a helyi lehetőségek feltárására, a közösségi tanulás ösztönzésére, a helyi erőforrások mozgósítására, összehangolására, a tanulás
helyi stratégiájának kidolgozására
és a szociális gazdaság szereplőinek
bevonására a helyi megvalósítás koordinálásába.
A helyi fejlesztések megvalósításának helyszíneként olyan kisebb településeket választottunk ki (Balassagyarmat, Derecske, Szarvas,
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Baja, Balatonföldvár, Pápa és Sármellék), ahol
aktív nyitott tanulási központ (NYITOK)
működik, és az önkormányzat része egy tevékeny térségi együttműködésnek, ezáltal
képes a környező települések aktivizálására, bevonására.
Az egymásra épülő fejlesztési tevékenységek a helyi nyitott tanulási központok bevonásával valósultak meg. Alapvető cél volt:
az elköteleződés erősítése a települések vezetésében az életen át tartó tanulás támogatása iránt, és a sikeres minták átadása a
hasznos közösségi tanulás gyakorlati megvalósításához.
A jó minták bemutatásában nagy segítséget nyújtott a Norvég Oktatási Minisztérium Életen át Tartó Tanulási Intézete (VOX)
és a Norvég Önkormányzatok Szövetsége,
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hiszen Norvégiában az életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása a kötelező önkormányzati feladatellátás része.
A hét kiválasztott település, és mindegyik
vonzáskörzetébe tartozó további hat-hét település részesült szakmai támogatásban, az
alábbi konkrét tevékenységek során.
A fejlesztési program minden helyszínen
egy-egy tájékoztató nap megtartásával indult a térséghez tartozó települések önkormányzati vezetői számára. Olyan külföldi és
hazai kezdeményezések bemutatásával, melyek kézzelfogható eredményekkel jártak hasonló helyi közösségek számára. A tájékoztató napon a hét helyszínen összesen több mint
70 érdeklődő résztvevő volt.
A településvezetői tanulóklubok szintén a
kiválasztott és térségeikbe tartozó települések polgármestereinek, alpolgármestereinek, jegyzőinek kívánt olyan testreszabott,
gyakorlati jellegű digitális és idegen nyelvi megoldásokat ismertetni, amelyek közvetlenül segítik a mindennapi munkájukat.
A négy-négy modulos tanulóklubokat a településvezetők nagyon hasznosnak, mi több
hiánypótlónak tartották. A tanulóklubok a
hét helyszínen összesen több mint 50 résztvevővel valósultak meg.
Az 50 órás felkészítő műhelymunkákon azok
az önkormányzati dolgozók vettek részt, akik
az életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó területeken dolgoznak. A műhelymunkák során
sok segítséget kaptak a helyi tanulási stratégia megalkotása, a helyi tanulási partnerség
kialakítása és szociális vállalkozások részvételének támogatása területén. A műhelymunkákon részt vevő összes dolgozó száma
meghaladta a 80 főt.
A felkészítő műhelymunkák során az egyik
kiemelt feladat volt a hét helyszín mindegyikén
egy-egy olyan miniprojekt megtervezése, meg-

szervezése és lebonyolítása, amely az életen át
tartó tanulást népszerűsíti és a közösségi tanulásra mozgósít. Ezek jellemzően egy-egy napos
rendezvények (tanulási fesztiválok, kiállítások,
közösségi összejövetelek stb.) voltak, melyek a
kistérség érdeklődő lakosságát gyűjtötték ös�sze, helyenként 50-90 részvevővel.
Általában párhuzamosan több témában
lehetett bemutatót, ismertetőt hallgatni (például okos eszközök használata a mindennapokban, tanulástechnikák, idegen nyelv tanulásra vonatkozó okos megoldások, megújuló
energia, hagyományőrzés stb.), majd beszélgetni, részletesebb információkhoz jutni az
adott témával kapcsolatosan.
A résztvevő települések számára útmutató is készült az életen át tartó tanulás helyi stratégiájának kialakításához és fejlesztéséhez.
Mivel a fejlesztés újszerű, kísérleti jellegűnek tekinthető, fontos volt a bevont résztvevők
véleményének megismerése. Az önkormányzati szakemberek visszajelzései egyértelműen
rámutattak arra, hogy az ilyen típusú fejlesztésekre szükség van, mivel ezek közvetlenül
és gyorsan használható tudást képesek teremteni, de azt is egyértelműen jelezték, hogy az
ilyen lehetőségek jelenleg hiányoznak a környezetükben.
Vincze Zsolt,
projektkomponens-vezető
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A Polgármesternői Tagozat
közgyűlése
A MANORKA-projekt Esélyegyenlőségi
Munkacsoportjának ülését és a TÖOSZ
Polgármesternői Tagozatának közgyűlését 2016. április 1-jén tartották Visegrádon, a Thermal Hotelben.
Az ülésen Krausz Veronika, az Esélyegyenlőségi munkacsoport szakmai koordinátora A MANORKA-projekt eredményei
az esélyegyenlőség terén címmel tartott
beszámolót a munkacsoport céljairól,
eseményeiről és eredményeiről.
Pergő Margit, a TÖOSZ társelnöke, Berhida polgármestere Az aktuális szociális
ügyekről (CSOK, gyermekétkeztetés) tartott tájékoztatót. A jelenlévők megvitatták a tavaszi szünetben kísérleti jelleggel
kipróbált kötelező szünidei gyermekétkeztetés tanulságait.
Takács Pálné, a Polgármesternői Tagozat elnöke, Szorgalmatos polgármestere
ismertette a stratégiájának részleteit.
A jelenlévők megvitatták a stratégiát,
és elfogadták a benne felmerülő javaslatokat.
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Idősgondozás Magyarországon és Norvégiában
A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) – több
önkormányzati szövetséggel és civil
szervezettel közösen – partnerséget
vállalt a MANORKA „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar
együttműködéssel” projektben. Fő
feladata az 5-ös munkacsoportban található komponens vezetése: az idősellátás, házi segítségnyújtás. Ennek
keretében három workshopot tartottunk: Orosházán, Kisteleken és Marcaliban.

igazgatója ismertett egy orosházi „jó gyakorlatot”: miként működhet egy közel 40 ezer
lakosú város idősellátása, s ehhez milyen intézmények szükségesek. (Lásd bal oldali fotó.)

Orosháza, 2014. február 26.

A fórumon a Somogy településeiről érkezett
szakemberek mellett részt vettek a városi
nyugdíjas egyesületek képviselői, valamint a
Máltai Szeretetszolgálat és Katolikus Karitász
a kérdéssel foglalkozó képviselői is.
Lipták Rita Márta, a Marcali Járási Hivatal vezetője mutatta be az időskorú ellátásban
az állam szerepvállalását, külön is kiemelve,

A fórumon Kutyikné Tímár Gabriella, a Békés Megyei Kormányhivatal, szociális és ellenőrzési osztály osztályvezetője tartott tájékoztatást az időskorúak szociális ellátásairól,
illetve az azokban bekövetkezett változásokról. Vaszkán Erzsébet, az Orosháza Város
Önkormányzat Egységes Szociális Központ
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Kistelek, 2014. április 16.
A Kisteleki Járási Hivatal és a hivatalban intézhető időskorúakat érintő ellátásokról Darabos Orsolya Katalin hivatalvezető beszélt,
míg a jó gyakorlatot – a kisteleki idősellátásról – Piacsekné Kurucsai Erzsébet, a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője mutatta be a jelenlévőknek.

Marcali, 2014. szeptember 4.
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hogy a járási ügysegédek közreműködésével
elsődleges célja a hivatalnak, hogy ne csak
megvárja az igényjogosultak jelentkezését,
hanem fel is kutassa őket.
Hartal Katalin, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Igazgatója az intézménye tevékenységét mutatta be, kiemelve,
hogy az a szociális ellátás valamennyi területével foglalkozik, és gyakran nemcsak a
városnak, hanem más községeknek is nyújt
szolgáltatást.
Zárszavában a házigazda, Sütő László elmondta, hogy 1989-ben négy fővel alakult
az akkori szociális intézmény, melyben ma
67-en dolgoznak.

Norvég tanulmányút,
2015. november 3–6.
A KÖOÉSZ küldöttsége a tanulmányút során
az idősellátási rendszerekkel kapcsolatos előadásokat hallgatott meg, szociális intézményeket látogattak meg Oslóban, illetve a környező településeken. (Lásd jobb oldali fotó.)
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Oppegård
Az önkormányzat három idősotthont működtet, mi a legnagyobbikat, a Greverud Idősek Otthonát látogattuk meg. A 27 000 lakosú
város 37 négyzetkilométeren terül el, 1700 fő
önkormányzati alkalmazott dolgozik a közszférában, és az önkormányzatot három település alkotja.
A lakosság száma csupán20-25 százalékkal fog megnőni 2040-re, a 80 év felettiek száma viszont drasztikusan emelkedet:
– majdnem kétszeresére. Ez ki fog hatni a
foglalkoztatottságra is.
Az önkormányzat célja, hogy teljes munkaidőben foglalkoztasson minél több részmunkaidős személyt.

Øvre Eiker
Øvre Eiker önkormányzatához három település tartozik (18 ezer lakossal), a közigazgatási központja Hokksund község. Körülbelül
1200 önkormányzati alkalmazottat foglalkoztatnak. Az önkormányzatról az egészségügyi és ápolási osztály vezetője tartott
előadást.
A költségvetés bevételi oldalán 36 százalékot az állami támogatás tesz ki – mondta –,
35-öt a saját adóbevételek, 10 százalék a szolgáltatási díjbevételekből jön. A kiadási oldalon a legnagyobb összeget, a költségvetés 40
százalékát a szociális ellátásokra költik. Az
osztály költségvetését a központi kormányzat, az önkormányzat, az ellátást igénybe vevők és rokonaik hozzájárulásai teszik ki. Havonta 1158 fő veszi igénybe az önkormányzat
szolgáltatásait.

Intézménylátogatás Oslóban
Oslo legnagyobb kórházában az „Almas
Hus”-t tekintettük meg. „Alma háza” olyan
bemutatóterem, ahol egy demenciával küz-

dő idős hölgy lakását rendezték be. A lakás
lehetővé teszi, hogy a mentális problémával küzdők otthon maradhassanak, a saját
környezetükben élhessenek minél tovább.
A lakás berendezése, elrendezése, eszközök
és technológiák a készségeket, képességeket
fejlesztik, biztonságot adnak, segítik a közlekedést, és a mindennapi tevékenységek elvégzését.
A norvég idősellátásban a prevencióra
fektetik a legnagyobb hangsúlyt. Arra törekednek, hogy minél tovább otthon maradhassanak az idősek, minél tovább képesek legyenek
függetlenül és önállóan ellátni magukat.
Az idősekről való gondoskodás Magyarországon szerényebb keretek között történik. Lényeges
eltérés a nyugdíjak szintjének jelentős elmaradottsága, ami maga után vonja az idősek
„aktivitásának” csökkenését. Másik nagy különbség az idősek ellátását szolgáló szociális
szolgáltatások finanszírozásában és azok minőségében határozható meg – sajnos, nem a
mi javunkra. Javunkra szól viszont, hogy nálunk a teljes idős foglalkoztatás a jellemző, és
a szakember-ellátottság nagyon jó. Ez előnyös,
mert kiszámíthatóbb a szolgáltatások működtetése, viszont hátrány olyan szempontból, hogy a foglalkoztatási költségek elviszik
a szolgáltatások finanszírozásának 80 százalékát, így alig marad pénz a működtetésre és
a prevenciós beavatkozásokra.
A jövőben elsősorban az idősek aktivitásának növelésére, és azon szolgáltatások körének és feltételeinek javítására kell helyeznünk
a hangsúlyt, amelyekkel az érintettek minél
hosszabb ideig saját lakókörnyezetükben tudják önfenntartásukat biztosítani.
Ehhez nagyon jó példákat láthattunk a norvég tanulmányúton.

Önkormányzati
Kutatóintézet
Régóta fennálló önkormányzati igény alapján, a kormány 2014 decemberi döntését követően, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán létrejött
az Önkormányzati Kutatóintézet, hogy az önkormányzati rendszer fejlesztését, szabályozását, irányítását szolgáló tudást közvetítse,
és naprakész tudományos, elvi és módszertani, gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésével, elemzésével hátterét adja a jövő önkormányzatainak.
A kutatóintézeti működés tartalmi céljainak
meghatározásában rendelkezésre állnak az
irányadó szakmai források, kiemelten az államreform koncepció, a közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési stratégia fejlesztési irányai,
és a helyi önkormányzatokra vonatkozó európai uniós elvárások.
Az önkormányzati kutatás sajátossága
a tudomány- és szakmaközi megközelítés,
amely egy gyakorlatban működő komplex
intézményrendszer mindenoldalú, perspektivikus fejlesztését, társadalmi – szociológiai, vezetéstudományi, közösségi, gazdasági
– kiszolgálását alapozza meg, kíséri figyelemmel. „Tudományszolgáltató” szervezetként kívánja jelenlétét stabilizálni, s deklarált célja,
hogy megalapozza a kutatóintézet „örökös”
létét, egy önkormányzattani diszciplína elismertetését.
A kutatóintézet 2016. júliustól önálló honlapot indít, addig a Közszolgálati Egyetem honlapjáról érhető el. Bármely érdeklődő ezen
keresztül juttathatja el számunkra kérdéseit,
észrevételeit, javaslatait.
Farkasné Gasparics Emese igazgató

Sütő László, a KÖOÉSZ alelnöke
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Konferencia

A TÖOSZ Történelmi Városok és Települések Hálózata nemzetközi konferenciája

Örökségvédelemtől az örökséggazdálkodásig
Szerző: Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára

A MANORKA-projekt zárókonferenciáját és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetssége küldöttgyűlését követően megtartott minikonferencián Porga Gyula, Veszprém polgármestere nemcsak házigazdaként, hanem a TÖOSZ
Történelmi Városok és Települések Hálózata elnökeként és levezető elnökként köszöntötte a résztvevőket.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere

Elsőként Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
méltatta a történelmi városok és települések
húzó szerepét a magyar önkormányzati rendszerben, valamint felhívta a figyelmet az épített és természeti örökségben rejlő gazdasági erőre.
Az örökségvédelem és önkormányzatok ös�szefüggéseiről beszélt L. Simon László, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért
és kiemelt kulturális beruházásokért felelős
államtitkára. Előadásában kitért azokra a kormányzat által tervezett változtatásokra, amelyek révén az önkormányzatok számára lehetőség nyílik fejlesztési források elérése.
A konferencia legfőbb célja a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése volt az
örökségvédelem területén. A szlovéniai jó gyakorlatokat Celje városából Saša Heath-Drugovič, európai uniós ügyekért felelős főosztályvezető helyettese mutatta be.
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A szlovákiai jó gyakorlatok előadója Nyitráról Katarína Mochnal’-Koscošová volt, az
Integrált Regionális Operatív Program vezetője. Mindkét előadó részletesen bemutatta,
hogy miképpen tárták fel, őrzik és használják
történelmi múltjuk gazdag örökségét.
A TÖOSZ hálózatáról röviden, míg a veszprémi jó gyakorlatok közül a „Kolostorok és
kertek” projektről részletesebben szólt Porga
Gyula. Előadásban konkrét példák felvonultatásával mutatta be, hogy miképpen lehet a
múltbéli örökségeket, valamint a megújított
természeti adottságokat okosan felhasználni gazdaságfejlesztésre, amelynek révén élővé és élhetővé vált a város egyik izgalmas
területe.
Befejezésként Ongjerth Richárd, Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezető
igazgatója foglalta össze a magyarországi önkormányzati törekvéseket és kezdeményezéseket. Kitért a szemléletváltoztatás szükségességére, amely szerint el kell
jutnunk az örökségvédelemtől az örökséggazdálkodásig.
Ongjerth Richárd a TÖOSZ Történelmi
Városok és Települések Hálózata vezetőségének megbízásából vázolta az Örökségtudatos Önkormányzat címre vonatkozó elképzeléseit. A tervek szerint pályázat útján
elnyerhető jelképes elismerés, amelyet a település vagy a térség örökségállományának
egészével folyamatosan hatékonyan gazdálko-
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dó önkormányzatok, vagy szövetségeik nyerhetnek el. A címet az alapítókból és felkért
szakértőkből álló zsűri ítéli oda, a megoldást
kidolgozó szakemberek multidiszciplináris
munkacsoportja véleményének kikérésével.
A bírálat alapját a pályázó önkormányzat által elkészített örökséggazdálkodási stratégia
adja, amely az elmúlt időszak eredményeit, és a következő időszak terveit is bemutatja. A cím birtokosai számára az alapítók
folyamatosan lehetővé teszik, hogy jó megoldásaik tapasztalatait átadják más önkormányzatoknak is. A pályázati kiírás közzététele 2016 (és az azt követő évek) nyarán,
a beadási határidő a következő év(ek) márciusában, az eredményhirdetés májusban
várható, évente ismétlődően. A cím viselőinek kétévente beszámoló jelentést kell benyújtaniuk, bemutatva a tervek elérésének
módját, a minőségbiztosítás mellett a sikerek és kudarcok nyomán gazdagítva a közös tudástárat is.
A történelmi értékekkel, hagyományokkal
rendelkező városok, községek együttműködő hálózata a történelmi értékek védelmében
és megőrzésében érdekelt önkormányzatok
és vezetőik számára szakmai platformot jelent, a múlt értékeire épített új értékteremtés
lehetséges megoldásainak feltárása, az örökségvédelemben és gazdálkodásban alkalmazott jó gyakorlatok bemutatására, és tapasztalatcsere fórumok szervezésére.

Együttműködés

Közelebb a közösségekhez
Roma koordinátorok az EU-források hatékonyabb felhasználásáért
Településeinken számos, akár évtizedek óta jelenlévő problémával, nehézséggel nézünk
szembe. Némely kihívás kapcsán tanácstalanság van bennünk, nem tudjuk, merre is induljunk, eszköztelennek érezzük magunkat. A nem cselekvésnek társadalmi ára van, a problémák halmozódnak, szétfeszítik a közösséget, feszültségekhez vezetnek.
A felülről kitalált és irányított programokat az emberek nem érzik sajátjukénak, azokba kevéssé bevonhatók, ezért ezek a programok előbb vagy
utóbb kudarcra vannak ítélve.
A TÖOSZ évek óta együttműködik az roma integráció területén dolgozó – alternatív Nobel-díjas – Autonómia Alapítvánnyal.
Mindkét szervezet a rendszerváltással együtt született, és jelentős tapasztalatokat halmozott fel a vidéki Magyarország, a települések előtt álló kihívások kapcsán.
Az Alapítvány az elmúlt hat évben olyan pályázati programok megszületését segítette, amelyek alulról építkezve a helyben élők igényeire támaszkodtak.
A két szervezet közös tapasztalataira épül a 2015 nyarán az Európai Unió
Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságnak egyik kiírására
benyújtott pályázat, mely a 279 pályázat közül bekerült a támogatott tizenegybe.
A közös projekt célja: tizenöt településen olyan fejlesztési folyamatok
elindítása – helyi közösségek bevonásával –, melyek lehetőséget adnak a
romák mind hatékonyabb integrációjára is. Fontos, hogy nem roma programokról beszélünk, hanem a romák bevonását elősegítő, az aktív részvételükre is számító programokról.
Egy prosperáló településhez sok mindenre szükség van, ezek közül az
egyik legfontosabb a helyi akaratok, önszerveződő közösségek megszervezése, a helyi kulcsszereplők megnyerése, partnerségbe szervezése. Ezen
összefogott akaratokból számos közösen megálmodott, közjót szolgáló
kezdeményezés születhet.
A legnagyobb kincs tehát az akarat, a humán tőke és az együttműködés:
ezekre építhetünk, ezek akkor is használhatóak, ha éppen nem találunk pályázati forrást. A széles társadalmi részvételen alapuló szociális, egészségmegőrzési, közösségi, kulturális fejlesztések nagy valószínűséggel jelentősebb külső erőforrások bevonása nélkül is fenntarthatóak, és természetesen
hatással lehetnek az egyes emberek foglalkoztathatóságára is.

Új programunk keretében az együttműködő települési önkormányzatoknak az egyes ügyekre szervezendő csapat- és partnerség építésén túl
segítünk alaposan végiggondolt, felépített és megvalósítható stratégiák
megalkotásában, téttel bíró kezdeményezések, akár helyi összefogással
vagy külső segítséggel megvalósítható projektötletek kitalálásában.
2016 első három hónapjában a két szervezet szakmai stábja által összeállított lista alapján 50 kistelepülést szólítottunk meg, amelyek az autonómiás vidéki roma koordinátorok közelében találhatóak.
Harminc település meglátogatása után 2016 februárjában választottuk ki
azokat a Tolna, Nógrád, Baranya, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településeket, ahol jelentős a romák aránya (Babócsa, Bakonya, Báta,
Bolhás, Dombóvár, Homrogd, Ináncs, Kazár, Karancslapujtő, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Kálmáncsa, Nagymányok, Szuhogy, Tar).
A koordinátorok feladata a kiválasztott települések helyi roma közösségeinek megszólítása, a kulcsszereplők beazonosítása, önszerveződő közösségek segítése, a helyi integrációs tervek újragondolása, a helyi kapacitások, együttműködési készségek fejlesztése – képzések, tanulmányutak és
kis helyi projektek segítségével –, illetve projektek fejlesztése a közösségek bevonásával nagyobb EU-s pályázatokra.
A településeken végzett fejlesztő munkát dokumentáljuk, abból esetleírásokat, szakmapolitikai ajánlást fogalmazzuk meg, majd ezeket bemutatjuk itthon és Brüsszelben is.
Projektidőszak: 2016 januárja–2017 júniusa.
Támogatás: 221,524 EUR

Az Európai Bizottság által JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8228 referenciaszám
alatt támogatott projekt.	
(x)
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Energiaklub

Elhivatott településvezetők
Szerző: Kun Zsuzsanna, a Klímaválasz projekt kommunikációs szakértője

Éhen haló, árva jegesmedvebocsok és öngyilkos merényletre készülő, antarktiszi jégtáblákra szorult
pingvinek felvillantása nélkül is elég izgalmas és húsba vágó kérdésnek bizonyul az éghajlatváltozás:
telt házzal indultak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról szóló Klímaválasz képzések. (A Klímaválasz projekt izlandi, lichtensteini és norvég támogatásból valósul meg.)
A klímaváltozás hatásai helyi
szinten kezelhetők
Az Energiaklub Klímaválasz programja arról
szólt, hogy hogyan lehet felkészülni az éghajlatváltozás hatásaira települési szinten.
A résztvevők végiggondolták, hogy az ő településüket hogyan érinti az éghajlatváltozás,
melyek a legsérülékenyebb területek, és ezeken a területeken ők saját hatáskörben milyen intézkedéseket tudnak hozni. Az egyéves
projektben – amely izlandi, lichtensteini és
norvég támogatással valósult meg – több
mint 140 önkormányzati döntéshozó, képviselő és tisztségviselő, valamint egyéb érintett vett részt az ország négy régiójának közel
száz településéről. „Konkrét ötletből, praktikából nagyon sokat kaptam ezen a képzésen,
ám ami igazán meghatározó volt, hogy láthattam, milyen fajta együttműködésre van
szükség az önkormányzati, illetve a településeken belüli szereplők között, legyen az egy
ott élő lakos, egy aktív helyi civil szervezet, az
önkormányzaton belül egy hivatali alkalmazott, szakértő, vagy éppen politikai képviselő.
Világossá vált számomra, hogy milyen fontos
a párbeszéd és az együttműködés, hogy eredményeket érhessünk el” – hangsúlyozza Ferenczi István, képviselő, Kispestről.
Gáll Attila, Iszkaszentgyörgy polgármesterének meglátása: „Faluhelyen azt mond-
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hatnánk, hogy nem kell foglalkozni a klímaváltozással, de ez nem így van. A képzés által
motivált lettem, szeretném alaposan áttekinteni majd újra azt, amit itt tanultam, mert
minden területen van tennivalónk.”

A klímastratégia döntő lépés
Az Energiaklub szakértői szerint minden településnek szüksége lenne saját klímastratégiára, ami kiindulópontja a klímaváltozás
hatékony kezelésének, ilyen azonban kevés
önkormányzatnak van. Fontos lenne ez azért
is, hogy a települések képesek legyenek sikeresen lehívni azokat a jelentős vidékfejlesztési
és uniós forrásokat, amelyeket a klímaváltozásra való felkészülésre fordíthatnak. Így akár
fenntartható energia akciótervet készíthet-

nek, energiahatékonysági és megújuló energiás beruházásokat valósíthatnak meg, vagy
képzéseket és kampányokat indíthatnak a lakosság szemléletformálására.
„Úgy látom, hogy a helyi szabályozásokba, a helyi koncepciókba, stratégiákba rengeteg elem beépíthető a tanultakból. Ilyen
akár az, hogy hogyan lehet az átszellőzést javítani egy belváros területén, vagy az, hogy
a hirtelen lezúduló esőre hogyan tudnánk
hatékonyan reagálni” – hangsúlyozza Kalászi Hajnalka, osztályvezető, a budapesti V. kerületből.
Az adaptációt segítő megoldásokkal kapcsolatban a képzés végére a résztvevők számára világossá váltak a kezdeti lépések: a klímaadaptációs stratégia készítése, a lakosság
véleményének megismerése valamint a civil
szervezetek és szakértők bevonása.

Megújuló települések
A Klímaválasz projekt eredményeit és tapasztalatait a zárókonferencián ismertették. Itt lehetőség volt a szakértőkkel való találkozásra,
beszélgetésre, és kihirdették az Energiaklub
szakmai versenyeinek győzteseit, azokat az
önkormányzatokat, amelyek a legtöbbet teszik az éghajlatvédelemért, az energiahatékonyságért és a megújuló energiák elterjesztéséért. Összesen 3600 megawattóra megújuló
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Energiaklub
energiával gazdagították az országot, és évi
3500 tonna szén-dioxidtól mentesítették a
környezetet azok a hazai önkormányzatok,
amelyek az Energiaklub 2015/2016-os, fenntartató települési versenyein szerepeltek. Ez
hatásában olyan, mintha 5000 háztartás egy
éven át nem használna áramot.

Napkorona bajnokok
2016 sem telhet el a már-már hagyománynak
számító Napkorona Bajnokság nélkül. Ebben
a versenyben Magyarország „legnaposabb”
települését keresték, azaz itt a napenergiát
legbuzgóbban hasznosító települések versenyeztek. 2016-ban Újszilvás község lett a Napkorona Bajnok – ahol a Klímaválasz projekt
egyik csoportjának résztvevői is látogatást
tettek. A faluban működő napelem- és napkollektor-felületek nagyjából 250 család éves
áramfogyasztásának megfelelő energiát termelnek. Magyarországon itt létesült először
önkormányzati fejlesztésű napelempark, de
a jó példát azóta egyre több település követi.
Újszilvás a versenyben egy teljes napkollektoros rendszerrel gazdagodott a Hajdu Zrt.
felajánlásának köszönhetően. Az egy lakosra
eső napenergia-hasznosításban idén Nagypáli község vihet haza ezüstérmet és 100 négyzetméternyi tetőszigetelést a Knauf Insulation jóvoltából. A kistelepülésen már szinte
alig találni olyan intézményt, ami ne hasznosítaná a napenergiát. Az önkormányzat hos�szú távú gazdaságfejlesztési koncepciójának
szerves része a megújuló energiaforrások intenzív hasznosítása.

A legzöldebb közbeszerzések
A Közbeszerzés zöldebben versenyben
minden olyan projekttel nevezhettek az
önkormányzatok, amely széndioxid-megtakarítással jár, például középületek ener-

giahatékonysági korszerűsítésével, világításkorszerűsítéssel vagy hatékonyabb irodai
berendezések beszerzésével. A projektek
rangsora a szakmai zsűri pontozása és a leghatékonyabban elköltött forintok alapján állt
össze. Az abszolút és kistelepülési kategóriában is nyertes, Ajak város a település négy
kulcsfontosságú intézményének energetikai
korszerűsítésével lett az első, és nyert közparkfejlesztést. Ők az energiamegtakarítás
révén évente 110 tonnával kevesebb szén-dioxiddal terhelik a környezetet, miközben évi
ötmillió forinttal csökkennek az önkormányzat energiakiadásai.
A tíz- és százezer fős települések kategóriájában Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre lett a legjobb. Náluk a
Kassa Utcai Általános Iskola napelemmel és
napkollektorral is kombinált komplex energetikai korszerűsítése lett a kategórianyertes
projekt. A nagytelepülések kategóriagyőztese Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer lett, a Pais Dezső Általános Iskola felújításával.
A verseny a nemzetközi Green-Proca (Green Public Procurement) projekt része, így a
kategórianyertesek automatikusan jutnak
tovább a nemzetközi mezőnybe.

A jó példa ösztönzően hat
Az önkormányzat a településen élők számára
mindig példaértékű. Ha ez a példa jó, akkor
annak rengeteg plusz hozadéka van a gazdaság fejlődésétől a lakosság környezeti elköteleződésén át a közösség megtartóerejéig.
Egyre több olyan települési szintű döntéssel
találkozunk, amelyek a fenntartható energiagazdálkodást szolgálják. A versenyen való
részvétel már önmagában jó példa, minden
versenyző település okkal büszke az eredményeire.

www.toosz.hu

A Klímaválasz azonban ezzel nem ért véget,
hiszen a www.klimavalasz.hu honlap a projekt
zárása után is segíti a helyi szintű adaptációval foglalkozó érdeklődőket. Az oldalon hozzáférhető többek közt jó példa gyűjtemény, a
tréning előadás-anyagai (április legvégétől).
A „Kérdezze szakértőnket!” felületen 16 tématerületen – mint a zöldfelület gazdálkodás, energiatudatos épületek vagy az emberi
egészség – várják az adaptációval kapcsolatos
konkrét kérdéseket a szakemberek. A Facebook használókat a „Megújuló Települések”
csoportba hívják, ahol éghajlatvédelemmel
kapcsolatos témájú eseményeket, pályázati lehetőségeket és érdekességeket osztanak
meg a tagok egymással.
A program során sikerült új, jól hasznosítható tudást nyújtani a településvezetőknek,
egy olyan rendszert, keretet kaptak, amelynek segítségével könnyebben tudják vizsgálni,
hogy hogyan érinti a klímaváltozás a településüket, melyek a legérzékenyebb területek és
milyen beavatkozási lehetőségek állnak rendelkezésükre.
A program szakmai partnere volt az Energiaklub mellett a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, az ESSRG Kft., a
GHG Analytics Kutató és Tanácsadó Kft., valamint a Nordland Research Institute.
A Klímaválasz projekt izlandi, lichtensteini
és norvég támogatásból valósult meg
(www.eeagrants.org; http://eea.rec.org/).
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Díszkerítés
Exkluzív kerítéselemünk alkalmas új kerítések építésére, vagy kiválthatja a régi, rossz állapotú templomkerti vagy temetői kerítéseket is. Rendkívül esztétikus
látványt nyújt, egyben csillapítja a közút zaját is. Mintázata és az elemek tetejének kialakításából adódó
hullámzásszerű ív szemet gyönyörködtető látvány.
Anyaga lehet szürke beton, vagy adalékkal ellátott
„nemes” beton, amely mészkő őrleményt és fehér

cementet tartalmaz. Felülete a természetes kövek
szépségével vetekszik, ha homokfúvásos technikával készül. Az elemek anyagukban színezhetők vagy
felületükön festhetők.
Felépítése gyors és egyszerű: az oszlopok előre
elkészített kehely alapokba állítása és betonozása
után a lábazati részt kell elkészíteni, majd az oszlopokon kialakított hornyok közé beemelhető a kerítéslap. A kerítéslap alja egyenes, felfektethető az
előre elkészített aljzatra.

• Szépsége figyelemre méltó
• Nehezen rongálható
• Időállósága kiváló
• Gyorsan kivitelezhető
• Könnyen beépíthető
• Bonyolult alakzatok is kialakíthatók
• Nem igényel drága zsaluzást
E-mail: bogyo.tibor@railone.hu • Web: www.railone.hu • Telefon: 06-30/456-9404

Az oszlopfejre a temetőben nyugvók
vallására jellemző lenyomat kerülhet.
A kerítéslapban áttörések – akár kereszt,
akár csillag formában is – helyezhetők el.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Szeretne sikeresen pályázni?

A projekt-előtanulmányok készítésének
folyamata

❑ Épületenergetikai célú felújításokra, rekonstrukciókra?
❑ Napelemes beruházásokra?
❑ Biomassza és szennyvíziszap hasznosítására?
❑ Szüksége lenne energetikai tanúsítványokra?
❑ Tűz- és balesetvédelmi tervre?
❑ Hosszú távú városfejlesztési koncepcióra?

Megvan a megoldás!
Jövő év elején várható az új uniós ciklus önkormányzatokat érintő
pályázatainak a kiírása. Ebben szerepelnek majd az önkormányzati
tulajdonban lévő épületállományok, valamint a településekhez tartozó földterületek energetikai felújítására, illetve a megújuló energiaforrások fokozott bevonásával történő projektek megvalósítására
vonatkozó kiírások. A pályázók részére megyénként külön költségvetés áll rendelkezésre.

1. Épületek felmérése: építészet, gépészet, villamosság,
megújuló energia, tanúsítványok;
2. Egyéb energetikai beruházásokkal kapcsolatos
felmérések és tervek;
3. Koncepcióterv: energetikai számítások, pénzügyi tervek,
megtérülési számítások;
4. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, várhatóan
a támogatási döntés után.

A felhívások közös jellemzői
✔ TOP pályázatok lesznek, különböző kódszámmal;
✔ vissza nem térítendő támogatások, amelyekhez
nem szükséges önerő;
✔ a támogatások az épületenergetikai projektben elérhetik a
400 millió forintot, más projekteknél még ennél is többet;
✔ önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal
is lehet pályázni;
✔ egyéb, kiegészítő fejlesztések is pályázhatók
(pl. akadálymentesítés, lift stb.).

Fontos tudnivaló
A támogatás elnyerésének feltétele a pályázati anyag pontos
szakmai előkészítése. Az előkészítés költsége nem haladja meg
a projekt 0,5 százalékát, és a pályázatban 100 százalékban elszámolható. Az előkészítési költség a megvalósíthatósági tanulmány későbbi elkészítésével együtt is 1 százalék alatt marad
(1% a lehívható támogatás).

Eséllyel pályázni, illetve sikeresen lehívni a pályázati forrásokat csak ezen feltételek teljesülése után lehet majd. A sikerhez a
TÖOSZ az enerGO ZERO Kft.-t, mint energetikai partnert ajánlja Önnek együttműködésre. Cím: 1085 Budapest, Stáhly utca 1., földszint
4/a. Érdeklődni lehet: Pártos Balázsnál a (30) 554 8004 vagy Pártos
Dénesnél a (30) 505 4380 telefonszámokon, illetve írjon levelet az
info@energozero.com címre.

MERJÜNK NAGYOT ÁLMODNI
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Konica Minolta C227
Színes
Multifunkciós fénymásoló

+
A/3 Színes MFP
Automata lapadagoló
Duplex
22 PPM
Színes scan
2X550 lapos fiók
Kézi adagoló
Hálózatos
E-mail küldés

+

Konica Minolta 227
Fekete-fehér
Multifunkciós fénymásoló

Konica Minolta
B4000P
Nyomtató

A/4 lézernyomtató
Duplex
33 PPM
250 lapos fiók+
Kézi adagoló

A/4 lézernyomtató
Duplex
40 PPM
250 lapos fiók+
Kézi adagoló

11.900 Ft

+ÁFA/HÓ

Konica Minolta
B3301
Nyomtató

+

9.900 Ft

+ÁFA/HÓ

ÚJ KÉSZÜLÉKEK

A/3 FF MFP
Automata lapadagoló
Duplex
22 PPM
Színes scan
2X550 lapos fiók
Kézi adagoló
Hálózatos
E-mail küldés

BEVEZET ÁRAKON
info@manualhungary.hu

| tel.+FAX: +36 1 209 4702

| +36 20 372 6466

HATÉKONY VÉDELEM ÁRVÍZ ELLEN
ProFlex©

Az árvíz természetes jelenség, védekezés hiányában könnyen olyan katasztrófa
lehet belőle, mely az emberek életét, életterét veszélyeztetheti. A globális
felmelegedés hatására a szélsőséges időjárási viszonyok is gyakoribbá váltak.
Ennek előrelátó kezelése fontosabb, mint valaha. Tegyünk ellene,
hogy mi magunk ne váljunk károsultakká. A ProFlex© megalkotói olyan
megoldást fejlesztettek ki, amely hatékony védelmet nyújt az árvíz ellen.

A ProFlex© – szabadalmaztatott rendszer betonelemeiből mobil árvízvédelmi
gát építhető fel, melynek számtalan előnye van az eddig használt homokzsákokkal
szemben. Gyorsan és egyszerűen megépíthető, kevesebb súly mozgatásával jár,
használat után könnyen bontható és tisztítható és bármikor újból felhasználható.
Nagyon fontos előnye, hogy nem keletkezik a környezetre káros veszélyes
hulladék, mint a homokzsákok esetében, melynek elszállítása is jelentős költség.
Előzetesen betárolható a termék, ezzel előre felkészülve egy esetleges
árvíz teremtette katasztrófahelyzetre.

Legyen Ön is előrelátó, tájékozódjon már most!
Felkészült értékesítési csapatunk – akár személyes felvilágosítással is – áll az Ön rendelkezésére.
Tel.: +36 30 535 8541, 535 8542, 535 8543
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